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العربية والتفسري،  كتب اللغة

 وأفضل طبعاتها
 

 مرتبة هجائيًّا
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 حرف اهلمزة
 

 .أابطيل وأمسار، حملمود حممد شاكر، مطبعة املدين، القاهرة 
  ،  اإلابنةةةة مةةة  معةةةاين القةةةراأا ، ملبةةةق سةةة  أق طالةةةا القي ةةةق،  قيةةة  د. مبةةةدال  ا   مساميةةةل شةةة

قةةراأة و قيةة  ل ةةو الةة  وة، ملبةةق سةة  أق طالةةا القي ةةق، املب بةةة ال ييةة ية، مبة.الرماتةةة ل لوتةةد ال
  قي  د. أمحد ح   فرحا ، دار ممار، ممان.

  ، اإلابنةة   ال ةةةة العرسيةةة، ل ةة مة سة  م ةة ل العةةو   اليدةةعارا،  قية  د. مبةةدالبر    ي ةةة و  ةةرت
 وزارة الرتاث القومق والثقافة، م قط.

 ها م ى الوجوه اليت ذكرهةا أراب  اليةعامة، مةامل الع ةو  أق اإلابنة     ييل ماأا  القر ن وخترجي
 احل   الباقويل،  قي  د. حممد أمحد الدايل، وزارة األوقاف، البوتت.

 .اإلابنة وال  هيل م  معاين س ل هللا الرمح  الرحيل ل زجاج= أرسل رسائل   الععو 
 وص واملقيور، ألمحةد الةعيمةق،  قية  د. اس هاج اليدور سبيان كي ية اإلضافة وال ثعية واممل ل معق

 مبدالبر  الزسيدا، دار الب غة، سريو .
 .أحباث   م ل ال لوتد، د. غامن قدورا احلمد، دار ممار، ممان 

  ،اإلسةةداو واملعاقبةةة والع،ةةائر، ألق القاسةةل الزجةةاجق، حققةةل مةةز الةةدت  ال عةةو ق،  مةةل ال ةةةة العرسيةةة
 دمش  .

  ،البعةةز  قيةة  د. ح ةةف شةةرف،  مةةل ال ةةةة العرسيةةة علقةةاهرة. وطبةةل    اإلسةةداو، نسةة  ال ةةبيت
 ال ةوا.

 ألق الطيةةةا ال ةةةةوا. حققةةةل وشةةةرحل ونشةةةر حواشةةةيل األعةةة ية وأكمةةةل نواقيةةةل مةةةز الةةةدت   ،سةةةداواإل
 ال عو ق، مطبوما  اجململ الع مق العرق سدمش ، دمش .

 ألق شةةامة مبةةدالرمح  سةة   مساميةةل،  سةةراز املعةةاين مةة  حةةرز األمةةاين بشةةر  الشةةاطبية   القةةراأا ،) 
 قيةة  حممةةود سةة  مبةةداوال  جةةادو، ك يةةة القةةر ن البةةر ، امامعةةة اإلسةة مية، املدتعةةة املعةةورة. و قيةة  

، مب بةةة اليةةعاسة، حممةةد ميةةد الشةةعباينأمحةةد سةة  توسةةد القةةادرا، مةةاري الب ةةا، سةةريو . و قيةة  
 طعطا.

 ونشةر   الاام ، دار البشائر ل طبامة والعشةر وال وزتةل.لألعمعق.  قي  الدك ور حامت عاحل ،سلاإل
 .البعز ال ةوا   ال  ان العرق   

 .اس  كي ان الععوا= دراسا  ونيوص لةوتة 
 .أسعية اس  الدهان= شر  أسيعة سيبوتل، نس  الدهان 
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 .أسعية اس  القطاع= أسعية األمساأ واألفعاو وامليادر، نس  القطاع اليق ق 
 امت=    ري غرتا ما   ك ا  سيبوتل م  األسعية، ألق حامت ال ل  اين.أسعية أق ح 
  فعةةةةاو وامليةةةةادر، نسةةةة  القطةةةةاع اليةةةةق ق،  قيةةةة  ودراسةةةةة الةةةةدك ور أمحةةةةد حممةةةةةد األمسةةةةاأ و األأسعيةةةةة

 الب ا امليرتة.  مبدالدا ، مطبعة دار
  سيدا.  سيدا= األمساأ واألفعاو واحلروف، بأسعية ك ا  سيبوتل(، ل زد أسعية الزد 
 حققل، وضبطل وم َّ  حواشيل ووضل فهارسةل كمةاو ميةط ى، مب بةة  ،زاوجة نس  فار امل باع و اإل

 اواجنق مبير ومب بة املثىن سبةداد، مطبعة ال عادة. دون أترتخ أو رقل طبعة. 
 ألق الطيا ال ةةوا. حققةل، وشةرحل، وقةدَّ  لةل مةز الةدت  ال عةو ق، مطبومةا   مةل ال ةةة  ، باعاإل

 العرسية سدمش ، دمش .
 . انجتاها  الوطعية   األد  املعاعر، حملمد حممد ح ف، مؤس ة الرسالة، سريو 
  اف احلاز  سشر  مع،ومة حاز  بشر  القييدة الععوتةة حلةاز  القرطةاج (، لبعيةونز الزاكةق، دار  

 طيبة، الرعض، نشر مطاسل العاعمة.
  وزوائةةةةةد أق  سةةةةةعاد، حملمةةةةةد سةةةةة  أمحةةةةةد العثمةةةةةاين   ةةةةةاف ذوا انسةةةةة عقاد سةةةةةبع  مةةةةةراد املةةةةةرادا

 املبعاسق، اس  غازا،  قي  ح ف سركا ، مب بة الرشد، الرعض.

   مع هةى األمةاين   اف فا أ البشر ابلقراأا  بواليوا   سقراأا  القراأ( األرسعةة مشةر، امل ةمى
الةةةدت  حممةةةد شةةةرف، ، لشةةةها  الةةةدت  الةةةدمياطق البعةةةاأ،  قيةةة   ةةةاو وامل ةةةرا    م ةةةو  القةةةراأا 

 مب بة اليعاسة، طعطا. مث  قي  مبدالرمح  الطرهوين، دار احلدتث، القاهرة.
  ،ا  ةةاد املبةةاين وافةةرتاد املعةةاين، ل ةة يمان سةة  سعةةف الةةدقيقق،  قيةة  د. مبةةدالر وف جةة ، دار ممةةار

 ممان.
 لعرسيةةة ال ةةعودتة،  قةةان   م ةةو  القةةر ن، ل  ةةيوطق.  قيةة  مركةةز الدراسةةا  اإلسةة مية، املم بةةة ااإل

 وزارة الشؤون اإلس مية واألوقاف والدموة واإلرشاد،  مةل امل ةف فهةد لطبامةة امليةعد الشةرتد.
 ، دمش .ميط ى دتا البةا، دار اس  كثري مث  قي  د.

  ،اآلجرومية، ألق مبدهللا اليعهاجق املشهور ابس   جةرو ،  قية  د. حةاتد العبهةان، دار ال،اهرتةة
   اآلجرومية،  مداد ساري س  سعود اهلاجرا، مب بة اإلما  الذه ، البوتت.البوتت. و ع ي

  أحبةةةةا  كةةةةل ومةةةةا م يةةةةل دو، ألق احل ةةةة  م ةةةةق سةةةة  مبةةةةدالبا  ال ةةةةببق،  قيةةةة  د. حةةةةامت عةةةةاحل
 الاام ، دار البشائر، دمش .

 هورتةةةة أ بةةةار أق القاسةةةل الزجةةةاجق.  قيةةة  الةةةدك ور مبةةةد احل ةةةف املبةةةار ، دار الرشةةةيد ل عشةةةر، امم
 العراقية، وزارة الثقافة واإلم  .
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  ،أ بةةار أق مةةا . أتليةةد أق سبةةر حممةةد سةة  قةةو اليةةويل، حققةةل وم َّةة  م يةةل   يةةل حممةةود م ةةاكر
 وحممد مبده مزا ، ون،ري اإلس   اهلعدا، معشورا  دار اآلفاد امدتدة، سريو .

 ععو. األ بار املروتة   سبا وضل العرسية ل  يوطق= ك اابن   ال 
  ععةةةوتف البيةةةرتف ومةةةرا بهل وأ ةةةذ سعاةةةهل مةةة  سعةةة . عةةةععة أق سةةةعيد ال ةةةريا ،  قيةةة  الأ بةةةار

 دراسا  ونيوص لةوتة.وطبل     الدك ور حممد  سراهيل البعا، دار انم يا .
 .أ بار الععوتف لعبدالواحد املقرئ= دراسا  ونيوص لةوتة 
 العةةةا (، د.  سةةةراهيل سةةة  عةةةاحل احلمياةةةق، دار  ا  يةةةارا  اسةةة   يميةةةة   ال   ةةةري بمةةة  البهةةةد  ى

 ال دمرتة، الرعض.

 يارت . عععة األ    األعةر،  قي  الدك ور فرر الدت  قباوة، مؤس ة الرسالة.ان   
 .األد  احللازا احلدتث سف ال ق يد وال لدتد، د.  سراهيل ال وزان، مب بة اواجنق، القاهرة 
 مد س  سعد س  ح ف، مطاسل ال رزدد، الرعض.األد  احلدتث اترتخ ودراسا ، د. حم 
   واص   املر ةةار مةة  س غةةا  قبائةةل العةةر  وأ بارهةةا وأن ةةا ا وأعمهةةا. أتليةةد احل ةةف سةة  اوةةأد

 م ق س  احل ف الوزتر املةرق، أمدَّه ل عشر محد اماسر، دار اليمامة ل بعث والرت ة والعشر.
   حممد الدايل، مؤس ة الرسالة  قي  ل س  ق يبة، با ا، ألق حممد مبد هللا س  م الأد. 
 وطبعةةة دار  (.رسةائل الب ةةةاأبحممةد كةةرد م ةةق   املق ةةل، نشةةر نسة   ،ببةري واألد  اليةةةريالد  األ

 عادر.
  ،أد  البد ا ، ألق سبر اليويل،  قية  مسةري  سةراهيل عةاحل، و شةراف  سةراهيل عةاحل، دار البشةائر

 سريو .
 مةةة  شةةةر  ال ةةةريا  لب ةةةا  سةةةيبوتل(،  قيةةة  د. حممةةةد م ةةةق الةةةردت ، مطبعةةةة   دغةةةا  القةةةراأ بقطعةةةة

 األمانة، مير.
  ،أرسةةةةةل رسةةةةةائل   الععةةةةةو، وهةةةةةق  اإلابنةةةةةة وال  هةةةةةيل مةةةةة  معةةةةةاين س ةةةةةل هللا الةةةةةرمح  الةةةةةرحيل ل زجةةةةةاج

واوةةاطرع  باملع ةةية( نسةة  جةة ، واإلملةةا  سشةةر  حقيقةةة انسةة  ها  نسةة  هشةةا  األنيةةارا، ورسةةالة 
 ا  بأرأت بل( ل شها  او اجق،  قي  د. مبدال  ا  س يل، مب بة اآلدا ، القاهرة.   مر 

   أرسعةةةة ك ةةةا   ال يةةةعي  ال ةةةةوا، وهةةةق   عةةة   غ ةةةط احملةةةدمف ل رطةةةاق، وغ ةةةط الاةةةع اأ مةةة
ال قهةةاأ نسةة  سةةرا، وسةةهل األحلةةال   وهةةل األل ةةال نسةة  احلعب ةةق، و ةةري البةة     ال قيةةق مةة  

   ابيل،  قي  د. حامت عاحل الاام ، ماري الب ا، سريو .أغ ط العوا  نس
  ار شةةةاف الاَّةةةرل  مةةة  ل ةةةان العةةةر ، ألق حيةةةان األندل ةةةق،  قيةةة  رجةةةا مثمةةةان حممةةةد، مب بةةةة

 اواجنق.
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  ،رشةةةاد األرتةةةا  ى معرفةةةة األدتةةةا، ليةةةاقو  احلمةةةوا، املطبةةةوع ابسةةةل بمعلةةةل األدابأ(، دار ال بةةةر 
 سريو . 

    أل ية اسة  مالةف، إلسةراهيل سة  حممةد سة  أق سبةر سة  أتةو  سة  قةيل اموزتةة،   رشاد ال الف  ى حل
  قي  حممد ال ه ق، أضواأ ال  د، الرعض.

 العمةةةادا حممةةةد ال ةةعود  ق رشةةاد العقةةةل ال ةة يل  ى مةةةزاع الب ةةا  البةةةر  ب   ةةري أق ال ةةةعود(، أل
طعبوو. و قيةة  حممةةد عةةبعق ،  قيةة  حممةةد طةةل وزم ئةةل، نشةةرع  وقةةد الدعنةةة الرتكةةق،  سةةحممةةد

 ح د، دار ال بر، سريو .  

  ،  رشةةاد القةةةراأ والبةةا بف  ى معرفةةةة رسةةةل الب ةةا  املبةةةف، لرضةةوان سةةة  حممةةةد سةة  سةةة يمان املر ةةة 
  قي  أق اوري ممر املراطق، مب بة اإلما  البرارا، مير.

 ا، دار البيان العرق، جدة. رشاد اهلادا، ل عد الدت  ال   ازاين،  قي  د. مبدالبر  الزسيد 
 مبةةد هللا  د.مةةد سةة  أمحةةد سةة  مبةةد ال طيةةد القرشةةق البيشةةق،  قيةة  حملرشةةاد  ى م ةةل اإلمةةرا . اإل

 .، مبةحم   ساري العمريا، جامعة أ  القرى، معهد البعوث الع مية ود.م ق احل ي  ال كا  
 اجململ الع مق العراقق.األرقا  العرسية مولدها ونشأهتا و طورها، حملمد ح    و عسف ، 
 . األرقا  العرسية وما اس عم ل احملد مون وغريهل معها، د. قاسل م ق سعد، دار البشائر، سريو 
 . األرقا  العرسية، د. أمحد مط و ، مؤس ة الرسالة، سريو 
 زمعة واألمبعة ألمحد س  حممد املرزوقق،  قي  حممد ياتد الدليمق، ماري الب ا، سريو . األ 
 زمعة و  بية اماه ية، لقطر ،  قي  د. حامت عاحل الاام ، مؤس ة الرسالة، سريو .األ 
 مث  قية   زهرتة   م ل العرسية، والد األزهرا،  قي  د. حممد ال بيهف، كعوز  شبي يا، الةرعض.األ

 د. ع   سوج يل، دار ال ميز، األح اأ.
 وا اهلةةةةروا،  قيةةةة  مبةةةةد املعةةةةف امل ةةةةوحق، زهيةةةةة   م ةةةةل احلةةةةروف. أتليةةةةد م ةةةةق سةةةة  حممةةةةد الععةةةةاأل

 مطبوما   مل ال ةة العرسية سدمش .
   طبعةةة اهلي ةةة امليةةرتة العامةةة ب غةةة. أتليةةد جةةار هللا أق القاسةةل حممةةود سةة  ممةةر الز شةةرا، الأسةةا

 .ل ب ا 
  ، أسةةةبا  ا ةةة  ف الععةةةوتف مةةة   ةةة و ك ةةةا  اإلنيةةةاف، نةةةورا ح ةةة  امل ةةة  ، دار اسةةة  حةةةز

 سريو .

 حدوث احلروف، ألق م ق احل ةف سة  سةيعا،  قية  حمةا الةدت  اوطيةا، سيةت احلبمةة، أسبا  
 قرطاج.
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  .اسةةةة درا  الة ةةةةط الواقةةةةل   ك ةةةةا  العةةةةف، ألق سبةةةةر الزدسيةةةةدا،  قيةةةة  د. عةةةة   ال رطوسةةةةق ود
 مبدالع ق الودغريا،  مل ال ةة العرسية سدمش . 

 الباقويل،  قي  د. حممد الدايل، مب بة الباسطف س درا  م ى أق م ق   احللة، مامل الع و ان. 
 .انس شهاد ابحلدتث   امل ائل الععوتة، عسر س  مبدهللا الطرت ق، دار كعوز  شبي يا، الرعض 

 س ةعاأ   أحبا  انس ثعاأ، لشةها  الةدت  القةرا ، س عقية  الةدك ور طةل حم ة ، وزارة األوقةاف ان
 العراقية، سةداد.

  ة. أتليةةةةد اإلمةةةةا  الشةةةةيخ أق سبةةةةر، مبةةةةد القةةةةاهر سةةةة  مبةةةةدالرمح  سةةةة  حممةةةةد امرجةةةةاين ب غةةةةالأسةةةةرار
 الععوا، قرأه وم َّ  م يل أسو فهر حممود حممد شاكر، العاشر  دا املدين جبده. 

  عرسية، لإلما  أق ال كا  مبد الرمح  س  حممد سة  أق سةعيد األنبةارا، مة  س عقيقةل حممةد الأسرار
 وما  اجململ الع مق العرق سدمش .  لة البيطار، مطب

  أسةةةرار الععةةةو، ألمحةةةد سةةة  سةةة يمان اسةةة  كمةةةاو ابشةةةا،  قيةةة  د.  أمحةةةد ح ةةة  حامةةةد، دار ال بةةةر
 ل طبامة والعشر.

  يي . عععة أق سهل حممةد سة  م ةق سة  حممةد اهلةروا، دراسةة و قية  الةدك ور أمحةد سة  ال س ار 
 رة.سعيد قشاش، امامعة اإلس مية، املدتعة املعو 

   األمساأ واألفعةاو واحلةروف بأسعيةة األمسةاأ ....(  بأسعيةة ك ةا  سةيبوتل(، ألق سبةر حممةد سة  احل ة
 الزدسيدا،  قي  د. أمحد را ا محوش، مبطوما   مل ال ةة العرسية سدمش .

 ور  عيف    راجل الععةاة وال ةةوتف. أتليةد مبةد البةاقق سة  مبةد اجمليةد اليمةاين،  قية  الةدكال  شارة 
 مبداجمليد دع ، مركز امل ف فييل ل بعوث والدراسا  اإلس مية.

 شارة  ى   ف العبارة، لع ق س  فااو اجملاشعق،  قي  ح   فرهود، دار الع و ، الرعض.اإل 
 قيةة  د. مبداإللةةل نبهةةان،  مةةل ال ةةةة ع،ةةائر   الععةةو، لإلمةةا  جةة و الةةدت  ال ةةيوطق. الو  شةةباهاأل 

  قي  الدك ور مبد العاو ساري مبر ، موس ة الرسالة.مث العرسية، دمش . 
   هةةةةة(،  قيةةةة  حممةةةةد  333محةةةةد سةةةة  حممةةةةد الععةةةةا  امليةةةةرا ب  أل ،اشةةةة قاد أمسةةةةاأ از جةةةةلَّ ومةةةةز

   .الرعض، مركز البعوث وال واعل املعر  ،الط اين
 مبةةةد احل ةةةف  أمسةةةاأ هللا، ألق القاسةةةل مبةةةد الةةةرمح  سةةة   سةةةعاد الزجةةةاجق.  قيةةة  الةةةدك ور اشةةة قاد

 .املبار ، مؤس ة الرسالة
  ،اشةةة قاد األمسةةةاأ، لألعةةةمعق،  قيةةة  د. رماةةةان مبةةةدال وا  ود. عةةة   اهلةةةادا، مب بةةةة اوةةةاجنق

 القاهرة.
 .انش قاد، نس  درتد،  قي  مبدال    هارون، مب بة اواجنق 
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 عبا    شر  انقرتا ، حملمود فلاو، دار الق ل، دمش .اإل 
  يد البط يوسق،  قي  محزة العشر ، دار املرتخ، الرعض. ع   او ل الو  اقل   اممل، نس  ال   
    قيةةة  أمحةةةد حممةةةد شةةةاكر ومبدال ةةة   حممةةةد هةةةارون، طبةةةل دار عطةةة ، نسةةة  ال ةةةبيت، امل عةةة 

 املعارف مبير. وطبعة س عقي  د. فرر الدت  قباوة، مب بة لبعان، سريو .
  وطبةل     اوطاق،  قي  د. حامت الاام ، مؤس ةة الرسةالة. ع   غ ط احملدمف، ألق س يمان

 أرسعة ك ا   ال يعي  ال ةوا.
 دار طبةةةل هةةةارون،  حممةةةد شةةةاكر ومبةةةد ال ةةة   حممةةةد أمحةةةد وشةةةر  عةةةمعيا ، لألعةةةمعق،  قيةةة األ

 .يرمباملعارف 
 .األعوا  العرسية، د. كماو حممد سشر، مب بة الشبا ، مير 
 ل أنيز، مب بة األجن و امليرتة.األعوا  ال ةوتة، د.  سراهي 
 .األعوا  ال ةوتة، د. حممد م ق اوويل، مب بة اورجيق، الرعض 
 .أعوو ال  بري الععوا، د. م ق أسو املبار ، معشورا  امامعة ال يبية، ليبيا 

  أعةةوو الاةةبط وكي ي ةةل م ةةى جهةةة ان  يةةار، ألق داود سةة يمان جنةةا ،  قيةة   د. أمحةةد سةة  أمحةةد
 .مل امل ف فهد لطبامة امليعد الشرتد، املدتعة العبوتة،  شرشاو

 عوو   الععو، ألق سبر اس  ال راج،  قي  مبد احل ف ال   ق، مؤس ة الرسالة، سريو األ. 
 . األعوو، د. ما  ح ان، دار الثقافة، الدار البيااأ، مدة طبعا 

  العبةةا  أمحةد سةة  مبةةدالعزتز  ضةاأة األددمةةو  ورعضةة الع ةةو    اعةةط   عةاحا القةةامو ، ألق
مبةةةةدهللا سةةةة   سةةةةراهيل و هةةةةة(،  قيةةةة  أمحةةةةد سةةةة  مبةةةةدالبر  جنيةةةةا،  1175ال ل ماسةةةةق اهلةةةة يل ب  

 .قطر العدى ل ثقافة واإلم   ،الدار البيااأ، املة ج
 كةة   العةةر . أتليةةد أق الطيةةا مبةةد الواحةةد سةة  م ةةق ال ةةةوا احل ةة ، مةة  س عقيقةةل  ضةةداداأل  

 .ح  ، اجململ الع مق العرق سدمش  الدك ورة مزَّة
 أتليةةةد حممةةةد سةةة  القاسةةةل األنبةةةارا،  قيةةة  حممةةةد أسةةةو ال اةةةل  سةةةراهيل، املب بةةةة العيةةةرتة،ضةةةداداأل . 

 .سريو 
  األضةةداد، نسةة  ال ةةبيت،  قيةة  د. حممةةد مةةودة أسةةو جةةرا، مب بةةة الثقافةةة الدتعيةةة، القةةاهرة. وطبةةل

   .ل بيتلألعمعق، ول  ل  اين، ونس  ا األضداد،   
  .األضداد، ألق حامت ال ل  اين،  قي  د. حممةد مةودة أسةو جةرا، مب بةة الثقافةة الدتعيةة، القةاهرة

   .لألعمعق، ول  ل  اين، ونس  ال بيت األضداد،وطبل    
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  األضداد، ألق م ق حممد س  امل ة عري بقطةر (، مة  س عقيقةل وال قةد  لةل حعةا حةداد، دار الع ةو ،
 الرعض.

 لألعةةةةمعق، ول  ل ةةةة اين، ونسةةةة  ال ةةةةبيت. نشةةةةرها لةةةةدك ور أوغ ةةةةت ه عةةةةر، املطبعةةةةة  ،ضةةةةداداأل
 الباموليبية لآلابأ الي وميف، سريو 

 .األضداد، ل ياغاين،  قي  د. حممد مبدالقادر أمحد، مب بة العهاة، القاهرة 
 مببةةة املبرمةةةدار مةةاري ال وائةةد ، مةةد األمةةف الشةةعقيطق، حملأضةةواأ البيةةان    تاةةا  القةةر ن ابلقةةر ن، 

 .إبشراف الشيخ سبر أسو زتد

  ،امةةةرتاض الشةةةرط م ةةةى الشةةةرط، نسةةة  هشةةةا  األنيةةةارا،  قيةةة  د. مبةةةدال  ا  احلمةةةوز، دار ممةةةار
 ممان.

 .اإلملاز الب غق، حملمد حممد أسو موسى، مب بة وهبة، القاهرة 
  ،سريو . ملاز القر ن والب غة العبوتة، ميط ى عادد الرافعق، دار الب ا  العرق 

  ،ملةةاز القةةر ن، ألق سبةةر حممةةد سةة  الطيةةا البةةاق ين،  قيةة  د. ال ةةيد أمحةةد عةةقر، دار املعةةارف 
 القاهرة.

 .مرا  اممل وأشباه اممل، ل رر الدت  قباوة، دار الق ل العرق، ح ا  
   و ، دتث العبوا، ألق البقاأ العب ا،  قي  مبد اإللةل نبهةان، دار ال بةر املعاعةر، سةري احل مرا

 ودار ال بر، دمش .
 مرا  الرواة، ل دك ور مبد احلميد الش قاين، معشورا  املؤس ة العامةة ل عشةر وال وزتةل واإلمة ن، األ

 طراس ز، ليبيا.
 .مرا  القراأا  ال بل وم  ها، نس   الوتل،  قي  مبدالرمح  العثيمف، مب بة اواجنق، القاهرة  
   العب ا. دراسة و قي  حممد ال ةيد أمحةد مةزوز، مةاري الب ةا  شواذ، ألق البقاأالقراأا  ال مرا

 ل طبامة والعشر وال وزتل، سريو ، لبعان
 . مرا  القر ن البر  وسيانل، حمليق الدت  دروت ، دار اس  كثري، دمش  

 .مرا  القر ن، ألق القاسل قوا  ال عة  مساميل القرشق األعبهاين، د. فائزة املؤتد  

   ق جع رأمحةةد سةة  حممةةد الععةةا .  قيةة  الةةدك ور زهةةري غةةازا زاهةةد، مةةاري الب ةةا، قةةر ن، ألال مةرا
 سريو ، مب بة العهاة العرسية

  . مرا  القر ن، ل برابسق، حملمد جع ر البرابسق، مطبعة دار ومب بة اهل و، سريو  
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 سةة  أمحةةةد   مةةرا  م مةةف سةةورة مةةة  القةةر ن البةةر . أتليةةةد  مةةا  ال ةةةة واألد  أق مبةةةد هللا احل ةةف
وطبةةل ابسةةل بالطارقيةةة    مةةرا  م مةةف  املعةةروف ابسةة   الوتةةل، دار مب بةةة اهلةة و، سةةريو ، لبعةةان.

 سورة م  امل يل(،  قي  د. حممد حممد فهمق ممر، دار الزمان، املدتعة العبوتة.
  ، اإلمةةرا  مةة  قوامةةةد اإلمةةرا ، نسةة  هشةةةا ،  قيةة  د. م ةةةق فةةودة نيةةل، ممةةةادة شةةؤون املب بةةةا

 معة الرعض بامل ف سعود(، الرعض. و قي  د. رشيد مبدالرمح  العبيدا، دار ال بر، سريو .جا
 أجزاأ.11األمماو البام ة ألمحد شوقق بدتوان أمحد شوقق(، س عقي   سراهيل األسيارا،   ب ) 
 اف غةةاين، ألق ال ةةرج األعةة هاين.  قيةة  مبةةد البةةر  العةةزابوا والةةدك ور مبةةد العزتةةز مطةةر،  شةةةر األ

 حممد أسو ال ال  سراهيل، اهلي ة العامة امليرتة ل ب ا 
  ،اإلغةةةرا    اإلمةةةرا ، ل رةةةر الةةةدت  حممةةةد سةةة  ميةةةط ى احلع ةةةق،  قيةةة  د. ياعةةةر ح ةةةف م ةةةق

 املطبعة ال عاونية، دمش .
  ،و،  قيةةة  د. أمحةةةد القاضةةةق، دار اإل ةةةان اإلغةةةرا     ي ةةةري اإلمةةةرا ، ل ع ةةة  سةةة  أمحةةةد امةةة َّ

 اإلسبعدرتة.
 غ او، وهو امل ائل املي عة مة  ك ةا  بمعةاين القةر ن و مراسةل(، ألق  سةعاد الزجةاج.  يةعيد إلا

الع مة أق م ق احل   س  أمحد ال ارسةق،  قية  و ع ية  الةدك ور مبةد هللا سة  ممةر احلةاج  سةراهيل، 
 .اجململ الثقا ، أسو ظ 

 هةةةة(،  قيةةة  ممةةةر  512هاين ب  ألق القاسةةةل احل ةةةف سةةة  حممةةةد الراغةةةا األعةةةب ،أفةةةانف الب غةةةة
علوا  .أروقة ل دراسا  والعشر ،مم ان، ماجد ال   

 فيةةا    شةةةر  أسيةةةا  مشةةب ة اإلمةةةرا ، ألق نيةةةر احل ةة  سةةة  أسةةةد ال ةةارقق. حققةةةل وقةةةدَّ  لةةةل اإل
 سعيد األفةاين، مؤس ة الرسالة، سريو 

 ب ةةةةا امليةةةةرتة، اإلفيةةةةا    فقةةةةل ال ةةةةةة، لعبةةةةدال  ا  اليةةةةعيدا وح ةةةةف وتوسةةةةد موسةةةةى، دار ال
 القاهرة.

 القةاهرة، ، هةة(،  قية  هالةة  ةاو القاضةق 376فعاو، ألق سبر حممد س  ممر سة  القوطيةة ب  األ
 .درة الةواص ل عشر

  . انقةةةرتا    م ةةةل أعةةةوو الععةةةو، ل  ةةةيوطق، حققةةةل وشةةةرحل د. حممةةةود فلةةةاو، دار الق ةةةل، دمشةةة
 مطبوع مل شرحل باإلعبا    شر  انقرتا (.

 شةةةر  أد  الب ةةةا ، ألق حممةةةد مبةةةدهللا سةةة  حممةةةد سةةة  ال ةةةيد البط يوسةةةق. س عقيةةة  ق اةةةا  ان  
 .ميط ى ال قا والدك ور حامد مبد اجمليد، مطبعة دار الب ا امليرتة، القاهرة
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  أق ةةا  األ بةةار، املع ةةو  ألق م ةةق ال ارسةةق،  قيةة  د. م ةةق جةةاسر املعيةةورا،   ةةة املةةورد، اجمل ةةد
 ال اسل، العدد الثالث.

 ق يةةد شةةر  امل يةةل. أتليةةد اتج الةةدت  أمحةةد سةة  حممةةود امعةةدا،  قيةة  ودراسةةة الةةدك ور حممةةود إلا
 .أمحد أسو ك ة الدراوت ، نشر جامعة اإلما  حممد س  سعود اإلس مية

 هة(،  قية  مةديان ممةر  335قعاع   العروض وخترت  القوا ، ل ياحا  مساميل س  مباد ب  اإل
 .جملد، دار العيماأاوطيا.دمش ، دار رواد ا

   اإلقعةةاع   القةةراأا  ال ةةبل، ألق جع ةةر سةة  البةةاذش،  قيةة  د. مبداجمليةةد قطةةام ، مركةةز البعةةث
 الع مق، جامعة أ  القرى، مبة.

 .اإلك يل   اس عباط ال عزتل، ل  يوطق، د. مامر س  م ق العراق، دار األندلز اواارأ، جدة 

  سةةة  مبةةةدهللا سةةة  مالةةةف اميةةةاين، رواتةةةة حممةةةد سةةة  أق ال ةةة   مةةة   س ث يةةةث البةةة  ، حملمةةةد اإل كمةةةاو
 .البع ق احلعب ق،  قي  ودراسة سعد س  محدان الةامدا، مب بة املدين، جدة

  األلةةةاز الععوتةةة، نسةة  هشةةا  األنيةةارا، و امشةةل حاشةةية أمحةةد س ي ةةو، معاتةةة حممةةد مبيةةد، مةةدرا
 الوط ، الرعض.

  ح ف البوا ، مب بة املعارف ابلرعض.األل ا ، نس   الوتل،  قي  د.م ق 
 ل ةةةةال ال ارسةةةةية املعرَّسةةةةة، ألد ا شةةةةري، دار العةةةةر  ل ب ةةةة اين ابلقةةةةاهرة، ميةةةةورة مةةةة  طبعةةةةة املطبعةةةةة األ

 الباموليبية سبريو . 
  ،األل ال الب اسية، لعبدالرمح  س  مي ى اهلمذاين، طبعة لوتز شيرو. و قية  موفة  عةاحل الشةيخ

 مؤس ة الرسالة، سريو .
  ،األل ةةةةال املرتادفةةةةة امل قارسةةةةة املعةةةةىن، ألق احل ةةةة  الرمةةةةاين،  قيةةةة  د. فةةةة   هللا امليةةةةرا، دار الوفةةةةاأ

 املعيورة.
  األل ةال املر   ةةة   املعةاين املؤ   ةةة، نسة  مالةةف،  قية  د. جنةةاة نةويل، مركةةز  حيةاأ الةةرتاث، جامعةةة

 أ  القرى، مبة. و قي  د. حممد ح   مواد، دار ممار، ممان.
 ل ال املهموزة ومقود اهلمز، نس  ج ،  قية  مةازن املبةار ، دار ال بةر املعاعةر، سةريو . وطبعةا األ

م ث رسائل نس  ج ، سععوان  ما ق اج  ليل البا ا م  مهموز ومقيةور ودةدود دةا تب ةا    
 ابأللد والياأ، ومقود اهلمز.

 ةةةبيت، تعقةةةو  سةةة   سةةةعاد،  قيةةة  ااأل لةةةدك ور فرةةةر الةةةدت  قبةةةاوة، مب بةةةة ل ةةةال. أتليةةةد اسةةة  ال   
 .لبعان، سريو ، لبعان

 .األل ال، نس  مرزابن الباحث،  قي  د. حامد عادد قعي ، دار البشري، ممان 
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 .أل ية اس  مالف،  قي  س يمان العيوين، مب بة دار املعهاج، الرعض 
 بةة دار العروسةة، أل ية اس  معطق الععةوا،  قية  د. مبةدال طيد اوطيةا، ود. سةعد مية و ، مب 

 البوتت.
  أل يةةةةةة اآلكرا= ك اتةةةةةة الةةةةةة      مةةةةةرا  البةةةةة  ، لشةةةةةعبان القرشةةةةةق اآلكرا،  قيةةةةة  د. سةةةةة يمان

 الب بيمق، مب بة املشارد. و قي  حممد معيور األتدا.
  ألقةةا  الشةةعراأ، ألق جع ةةر سةة  حبيةةا،  قيةة  د. مبدال ةة   هةةارون ب  اجمل ةةد الثةةاين مةة  نةةوادر

 ، مطبعة ميط ى الباق احل  ، القاهرة.املرطوطا (
 .اإلملا  سشر  حقيقة انس  ها  نس  هشا  األنيارا= أرسل رسائل   الععو 
   اجةا، ألق ممةةرو، مثمةان سةة  احلاجةا. دراسةةة و قية  الةةدك ور فرةر عةةاحل سةة يمان احلأمةايل اسةة

 قدارة، دار ممَّار، ممَّان، األردن، ودار اميل، سريو ، لبعان
 اسةةةة  الشةةةةلرا، هلبةةةةة هللا احل ةةةة  الع ةةةةوا،  قيةةةة  حممةةةةود حممةةةةد الطعةةةةاحق، مب بةةةةة اوةةةةاجنق،  أمةةةةايل

 القاهرة.
  مبةةةد ال ةةة   هةةةارون، دار  وقةةةد حقةةة  جةةةزأ ا معهةةةا .= األمةةةايل مةةة  ال وائةةةد واأل بةةةارزجةةةاجقالأمةةةايل

 .اميل، سريو 
  ا، مطبعة ال عادة هي ق   الععو وال ةة واحلدتث وال قل.  قي  حممد  سراهيل البعالأمايل. 
  ر اةةةى غةةةرر ال وائةةةد ودرر الق ئةةةد، ل شةةةرتد املر اةةةى م ةةةق سةةة  احل ةةةف املوسةةةوا الع ةةةوا. املأمةةةايل

 . قي  حممد أسو ال ال  سراهيل، دار  حياأ الب ا العرسية، ميز الباق احل   وشركاه
  ور قةةو وهيةةا رزوقةةق. أتليةةد أق م ةةق أمحةةد سةة  حممةةد سةة  احل ةة  املرزوقةةق،  قيةة  الةةدكاملأمةةايل 

 .امبورا، دار الةر  اإلس مق
 مة  أق مبةد هللا حممةد سة  العبةا  اليزتةدا. مطبعةة   ةز دائةرة املعةارف العثمانيةة ل يزتةدا مايلاأل ،

 .ابد حبيدر 
   األمةةةايل مةةة  ال وائةةةد واأل بةةةار، ألق القاسةةةل الزجةةةاجق،  قيةةة  د. حممةةةد  ةةةري البقةةةامق، دار الةةةةر

 اإلس مق، سريو .
 قةةةدَّ  لةةةل و دمةةةل حممةةةد مبةةةدامواد  مساميةةةل سةةة  القاسةةةل القةةةايل البةةةةدادا،  أتليةةةد أق م ةةةق ،يلمةةةااأل

وت يةةل الةةذتل والعةةوادر ل مؤلةةد، وك ةةا  ال عبيةةل ألق مبيةةد الببةةرا. دار الب ةةا الع ميةةة، األعةةمعق، 
 .سريو ، لبعان

 ودراسةة حممةد م ةق هةة(،  ةل و قية   371مايل، ألق مبدهللا احل ةف سة  أمحةد سة   الوتةل ب  األ
 .البوتت، م م  ل عشر، مطا
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 ؤان ةةةة. أتليةةةد أق حيةةةان ال وحيةةةدا، وهةةةو  مةةةوع م ةةةامرا    فعةةةون شةةة  حاضةةةر  ةةةا املم ةةةاع و اإل
الةةةوزتر أاب مبةةةد هللا العةةةارض   لةةةو أرسعةةةف لي ةةةة، عةةةععل وضةةةبطل وشةةةر  غرتبةةةل أمحةةةد أمةةةف وأمحةةةد 

 معة ال أليد والرت ة والعشر.الزت ، 
  أتليةةد امل اةةل سةة  حممةةد الاةة ، قةةد  لةةل وم ةة  م يةةل الةةدك ور  ح ةةان مبةةا ، دار  ،ر عةةالأمثةةاو

 .الرائد العرق، سريو ، لبعان
  األمثاو لألعمعق،  ل و قي  د. حممد جبار املعيبد، وزارة الثقافةة واإلمة  ، دار الشةؤون الثقافيةة

 العامة، سةداد.
 سة  سة  ، حققةل وم َّة  م يةل وقةدَّ  لةل الةدك ور مبةد أتليد اإلما  احلافو أق مبيد القاسل  ،مثاواأل

 .اجمليد قطام ، دار املأمون ل رتاث
  ،األمثةةاو، ألق فيةةد مةةؤرج سةة  ممةةر ال دوسةةق،  قيةة  د. رماةةان مبةةدال وا ، دار العهاةةة العرسيةةة

 سريو .
 مبةد مثاو، ألق فيد، مؤرج س  ممرو ال دوسق. حققل وقدَّ  لل ووضةل فهارسةل الةدك ور رماةان األ

 .ال وا ، دار العهاة العرسية ل طبامة والعشر، سريو 
 .معان األن،ار ل بزكوا سشر  املقيود   اليرف=  مومة اليرف وشروحها وحواشيها  
 يةةةةاه وامبةةةةاو، حملمةةةةود سةةةة  ممةةةةر الز شةةةةرا.  قيةةةة  الةةةةدك ور  سةةةةراهيل ال ةةةةامرائق، مطبعةةةةة املمبعةةةةة و األ

 ال عدون، سةداد
 اإلم أ، ل شيخ ح ف وايل، دار الق ل، سريو . م أ حل ف وايل= ك ااإل   
  أتليةد الةوزتر  ةاو الةدت  الق طةق،  قية  حممةد أسةو ال اةل  سةراهيل،  ،رواة م ةى أنبةاه الععةاةال نباه

 .دار ال بر العرق ابلقاهرة، مؤس ة الب ا الثقافية سبريو 
 لةة َّ أميعةة ابلعةةرق، ود.  طال ةةعدتة سةو  ةرت ن رةا    شةر  أد  الب ةةا ، ل لةذامق،  قية  د.ان

 . ، سريو دار اس  حز 
 ن رةا  لبشةةد األسيةةا  املشةةب ة اإلمةرا ، لع ةةق سةة  مةةدنن املوعة ق الععةةوا.  قيةة  الةةدك ور ان

 حامت عاحل الاام ، مؤس ة الرسالة
   انن يةةةار ل ةةةيبوتل م ةةةى املةةة د، ألق العبةةةا  أمحةةةد سةةة  حممةةةد سةةة  وند،  قيةةة  د. زهةةةري مبداحمل ةةة

 مؤس ة الرسالة، سريو . س طان،
 نيةةةةاف   ال عبيةةةةل م ةةةةى املعةةةةاين واألسةةةةبا  الةةةةيت أوجبةةةةت ان ةةةة  ف، ألق مبةةةةدهللا سةةةة  ال ةةةةيد اإل

 البط يوسق،  قي  د. حممد رضوان الداتة، دار ال بر، سريو .
 ومعةةةل ك ةةا  انن يةةةاف مةةة  نيةةاف   م ةةةائل اوةة ف، لبمةةةاو الةةدت  أق ال كةةةا  األنبةةارا، اإل
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و قيةة  د. جةةودة مةة و  حممةةد  املب بةةة العيةةرتة، سةةريو .د حميةةق الةةدت  مبداحلميةةد، اإلنيةةاف حملمةة
 م و ، مب بة اواجنق، القاهرة.

 ومعةةةل ك ةةا  انن يةةةاف مةةة  نيةةاف   م ةةةائل اوةة ف، لبمةةةاو الةةدت  أق ال كةةةا  األنبةةارا، اإل
جةةودة مةة و  حممةةد و قيةة  د.  املب بةةة العيةةرتة، سةةريو .اإلنيةةاف حملمةةد حميةةق الةةدت  مبداحلميةةد، 

 م و ، مب بة اواجنق، القاهرة.
 ومنوذج   الععو.  يعيد حممود س  ممر الز شرا، ام ىن سل سامق س  محد املعيوراأل. 
 . األنواأ بالبقية معل(، ألق  سعاد الزجاج،  قي  د. مزة ح  ،  مل ال ةة العرسية، دمش 
 ائرة املعارف العثمانية، اهلعد.األنواأ   مواسل العر ، نس  ق يبة الدتعورا، د 
  أنةةةوار ال عزتةةةل وأسةةةرار ال أوتةةةل، ألق سةةةعيد مبةةةدهللا سةةة  ممةةةر البياةةةاوا،  قيةةة  م ةةةل إلقةةةاأ الةةةرتاث

 إبشراف د. مبدالرمح  الشهرا ومبدالرمح  قائد، مركز    ري، الرعض.

  شةد، الةرعض. أهدى سبيل  ى م مق او يل، حملمود ميط ى، ام عاأ د. ح ف سركةا ، مب بةة الر
 وام عاأ حممد مبداملععل   اجق.

 وراد ق ل أ بار الشعراأ، ألق سبر اليويل، شركة أمل، القاهرة.األ 
   ةةالف  ى أل يةةة اسةة  مالةةف، نسةة  هشةةا  األنيةةارا، مةةل مةةدة ال ةةالف  ى  قيةة  أوضةة  املأوضةة 

ضةةياأ ال ةةالف  ى  طبةةل املب بةةة العيةةرتة، سةةريو . ومةةل امل ةةالف، حملمةةد حميةةق الةةدت  مبةةد احلميةةد،
أوض  امل الف، حملمد مبدالعزتز العلار. ومل ميبا  ال الف  ى أوض  امل ةالف ل كةا  توسةد 

 م ى محودة، دار ال ارود، ممان.  قي  عاحل سهيلهبود، دار ال بر، سريو . و 
 األسيةارا، دار  يايل والشهور. أتليد أق زكرع قةو سة  زعد ال ةراأ، س عقية  و قةد   سةراهيل الع  و األ

 .الب ا  امليرا، القاهرة، دار الب ا  ال بعاين، سريو 
  عيةةةةرة   ا ةةةة  ف لةةةةاة البوفةةةةة والبيةةةةرة. أتليةةةةد مبةةةةد ال طيةةةةد سةةةة  أق سبةةةةر الشةةةةرجق الائةةةة  ف

 الزسيدا،  قي  الدك ور طارد امعاق، ماري الب ا، سريو .
  ال طيةةةةد سةةةة  أق سبةةةةر الشةةةةرجق  عيةةةةرة   ا ةةةة  ف لةةةةاة البوفةةةةة والبيةةةةرة. أتليةةةةد مبةةةةدالائةةةة  ف

 الزسيدا،  قي  الدك ور طارد امعاق، ماري الب ا، سريو .
  .جيةةةاز ال عرتةةةد   م ةةةل ال يةةةرتد، نسةةة  مالةةةف،  قيةةة  د. ح ةةة  العثمةةةان، املب بةةةة املبيةةةة، مببةةةة 

  قي  حممد مثمان، مب بة الثقافة الدتعية. و 
 د القذا ، مب بة الشعا، ميرا ل، ليبيا. تاا  اإلتاا ، مماو الدت  اآلق رائق،  قي  مي  
  ، تاةةا  الرمةةوز وم  ةةا  البعةةوز   القةةراأا  األرسةةل مشةةرة، لشةةمز الةةدت  حممةةد سةة    يةةل القبةةاق 

  قي  د. أمحد  الد شبرا، دار ممار، ممان.
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  دمشةةةةة ، ودارة الع ةةةةةو  س تاةةةةةا  الشةةةةةعر، ألق م ةةةةةق ال ارسةةةةةق،  قيةةةةة  ح ةةةةة  هعةةةةةداوا، دار الق ةةةةةل
 بريو .س
 دار ال ةةأليد  طبعةةةعاةةدا، ألق م ةةق ال ارسةةق،  قيةة  الةةدك ور ح ةة  الشةةاذيل فرهةةود، التاةةا  إلا

 ، سريو . قي  الدك ور كاظل حبر املرجان، ماري الب ا، وطبعة دار الع و  ابلرعض. و يرمب
   تاةةا  الوقةةد وانس ةةداأ، ألق سبةةر األنبةةارا،  قيةة  حميةةق الةةدت  مبةةد الةةرمح  رماةةان، مطبومةةا 

 ال ةة العرسية سدمش .  مل
   تاا  شةواهد اإلتاةا . أتليةد أق احل ة  سة  مبةد هللا القي ةق، دراسةة و قية  الةدك ور حممةد سة 

 .سريو  ،محد الدملاين، دار الةر  اإلس مق
  اإلتاا  م ى مة  الةدرة   القةراأا  الةث ث امل ممةة ل قةراأا  العشةر، اإلتاةا  لع يةد الةدت  أق

مر الزسيدا، والدرة ألق اوري حممد س  حممد سة  امةزرا،  قية  مبةدالرازد سة  ال وفي  مثمان س  م
 م ق موسى، مب بة ال وحيد، البعرت .

 قيةةةة  د.  سةةةةراهيل حممةةةةد مبةةةةدهللا، دار سةةةةعد الةةةةدت ،   يةةةةل، نسةةةة  احلاجةةةةا،املتاةةةةا    شةةةةر  اإل 
 دمش .

 ز.، دار الع ائتاا    م ل الععو، ألق القاسل الزجاجق،  قي  مازن املبار اإل 
 تاةةةا    م ةةةو  الب غةةةةة، ل رطيةةةا القةةةةزوت . شةةةر  و ع يةةة  و عقةةةةي  الةةةدك ور حممةةةةد مبةةةد املةةةةععل اإل

، وطبعةةةةةة دار اميةةةةةل سبةةةةةريو . وهةةةةةو مطبةةةةةوع أتا ةةةةةا   شةةةةةرو    ةةةةةاجق، املب بةةةةةة األزهرتةةةةةة ل ةةةةةرتاث
 ال  ريص.



مرتبة هجائيًّا -3441رمضان  -اإلبرازة الثانية  – ، وأهم طبعاهتاوالتفسري العربية كتب اللغة   

 

15 

 

 حرف الباء

 
 ألق القاسةل م ةق  ،ر  أسيةا  املعةاعةبارع   م ل العةروض، واملر يةر الشةا    م ةل القةوا ، وشةال

 .هة(،  قي  حممود حممد العامودا.سريو ، دار املق بز 515س  جع ر س  القط اع اليق  ق ب  
 بارع، ألق م ق القايل،  قي  هاشل الطعان، مب بة العهاة، سةداد.ال 
  ا،  قيةة  د. سةةعاد ابهةةر ال هةةان   معةةاين مشةةب   القةةر ن، لبيةةان احلةة  حممةةود العي ةةاسورا الةزنةةو

 سعت عاحل ابسقق، معهد البعوث، جامعة أ  القرى، مبة.

  ،البعةةةث ال ةةةةوا معةةةد العةةةر  مةةةل دراسةةةة قاةةةية ال ةةةأمري وال ةةةأمر، د. أمحةةةد   ةةةار ممةةةر، مةةةاري الب ةةةا
 القاهرة.

 .حبر العوَّا  فيما أعا  فيل العوا  ، نس  احلعب ق،  قي  د. شعبان ع  ، دار غرتا، القاهرة 

 احمليط      ري القر ن الع،يل، ألق حيةان األندل ةق،  قية  د. مبةدهللا الرتكةق ابل عةاون مةل  البعر
 مركز هلر، القاهرة. وطبعة الرسالة العاملية س عقي  ل يد م  احملققف، سريو .

  ،الةةبر أ، ل لةةاحو،  قيةة  طةةل احلةةاجرا، دار املعةةارف، القةةاهرة. و قيةة  وشةةر  د. ممةةر الطبةةاع
 رقل.دار اس  األ

  سةةداع  م ةةل اليةةرف، وفيةةل  املعةةاين املؤ   ةةة سةةع،ل األمث ةةة املر   ةةة، لع ةةق سةة  عسةةف احمليمةةد. ونيةةل
املةةىن سةةع،ل مةة  البعةةا، لعبةةدهللا سةة  ح ةة  البةةوهلق. ومرقةةى اهلعةةا سشةةر  نيةةل املةةىن سةةع،ل مةة  البعةةا، 

دف زا. نشةةر مب بةةة دار لع ةةق سةة  عسةةف احمليمةةد. ومةة  البعةةاأ   م ةةل  يةةرتد األفعةةاو، لعبةةدهللا الةة
 ال مان،  سطعبوو.

  ،سةةدائل ال   ةةري امةةامل ل   ةةري اإلمةةا  اسةة  قةةيل اموزتةةة،  عةةل ت ةةرا ال ةةيد حممةةد، دار اسةة  امةةوزا
 الدما .

 .سدتل القر ن، نس  أق األعبل امليرا،  قي  ح   حممد شرف، مب بة هناة مير، القاهرة 
 حممد س  توسد امه ،  قي  د. سةعود ال عي ةان، البدتل   رسل مياحد مثمان، ألق مبدهللا 

 دار  شبي يا، الرعض.

   البةةدتل   م ةةل العرسيةةة، ألق ال ةةعادا  سةة  األمةةري،  قيةة  ف عةةق أمحةةد م ةةق الةةدت ، نشةةر جامعةةة أ
 القرى، مبة املبرمة.

 د مبةةد بةةدتل   نقةةد الشةةعر، ألسةةامة سةة  معقةةذ. س عقيةة  الةةدك ور أمحةةد أمحةةد سةةدوا والةةدك ور حامةةال
 .اجمليد، اممهورتة العرسية امل عدة، وزارة الثقافة واإلرشاد القومق
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 بةةةةةةةدتل.  يةةةةةةةعيد مبةةةةةةةد هللا سةةةةةةة  املع ةةةةةةةز، ام ةةةةةةةىن سعشةةةةةةةره و ع يةةةةةةة  املقدمةةةةةةةة وال هةةةةةةةار   غعةةةةةةةاطيو   ال
 .دار امل رية، سريو مب بة املثىن، سةداد، وطبعة كرا شقوف بق، 

    القةراأا (،  قية  د. جاتةد زتةدان   ةد، دتةوان البدتل، نس   الوتل بأعل   ير اس   الوتل
 الوقد ال  ، العراد.

 توسةةةد سةةة   ،  قيةةة  د. هةةةان   م ةةةو  القةةةر ن، لإلمةةةا  سةةةدر الةةةدت  حممةةةد سةةة  مبةةةد هللا الزركشةةةقال
 ،دار املعرفةة ،مبدالرمح  املرمش ق والشيخ  ةاو محةدا الةذه  والشةيخ  سةراهيل سة  مبةدهللا البةردا

   ، الرعض.دار احلاارة ،زكق حممد أسو سرتل . مث  قي  د.سريو 
 ب ةةةةيط   شةةةةر   ةةةةل الزجةةةةاجق، نسةةةة  أق الرسيةةةةل مبيةةةةد هللا سةةةة  أمحةةةةد األشةةةةبي ق.  قيةةةة  ودراسةةةةة ال

 الدك ور مياد الثبييت، دار الةر  اإلس مق، سريو 
 ب بةةة سيةةائر ذوا ال مييةةز،   لطةةائد الب ةةا  العزتةةز، ل  ةةريوز ابدا،  قيةة  حممةةد م ةةق العلةةار، امل

 الع مية، سريو .
 ذ ائر، ألق حيان ال وحيدا.  قي  الدك ورة وداد القاضق، دار عادر، سريو البيائر و ال. 
 بيرع  = امل ائل البيرع .ال 
 بةدادع  = امل ائل املشب ة ل  ارسق.ال 
    عرفةةةة العطةةة  جبميةةةل م ةةة قب   األفعةةةاو، ألق جع ةةةر ال ب ةةةق ال هةةةرا،  قيةةة  دمبسةيةةةة اآلمةةةاو .

 س يمان العاتد، وحدة البعوث، جامعة أ  القرى، مبة املبرمة.
  سةيةةة اإلتاةةا  ل  رةةيص امل  ةةا    م ةةو  الب غةةة ل رطيةةا القةةزوت ، لعبةةدامل عاو اليةةعيدا، مب بةةة

 اآلدا ، القاهرة.
  ومةةةةاة   طبقةةةةا  ال ةةةةةوتف والععةةةةاة، ل  ةةةةيوطق،  قيةةة  حممةةةةد أسةةةةو ال اةةةةل  سةةةةراهيل، املب بةةةةة السةيةةةة

 ة، سريو .العيرت
 .الب غة العالية، لعبدامل عاو اليعيدا، مب بة اآلدا ، القاهرة 
 . الب غة العرسية بأس ها وم ومها وفعوهنا(، لعبدالرمح  ح   حعببة امليداين، دار الق ل، دمش 
 . الب غة امل رتى م يها سف األعالة وال بعية، د. فال ح   مبا ، دار العور، سريو 
  ،د. مبدالعزتز س  م ق احلرق، دار اس  حز ، سريو .الب غة املي رة 
 .الب غة  طور واترتخ، شوقق ضيد، دار املعارف، القاهرة 
 .الب غة فعوهنا وأفعاهنا، د. فال ح   مبا ، دار ال رقان، ودار الع ائز 
 .الب غة، ل م د،  قي  د.رماان مبدال وا ، مب بة الثقافة الدتعية، القاهرة 
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 عةةوو ال ةةةة، حملمةةد عةةدت   ةةان الق عَّةةوجق،  قيةة  سةةهاد محةةدان أمحةةد ال ةةامرائق، رسةةالة ب ةةةة  ى أال
 ماج  ري م  ك ية الرتسية ل بعا ، جامعة  برتت، العراد.

 رد سف املذكر واملؤنث، ألق ال كا  اس  األنبارا. حققل وقةد  لةل وم ة  م يةل الةدك ور الب ةة   ال 
 ارماان مبد ال وا ، مطبعة دار الب 

 ب ةةةة    ةةراجل أئمةةةة الععةةو وال ةةةةة.  يةةعيد  ةةد الةةةدت  ال ةةريوز ابدا،  قيةةة  حممةةد امليةةةرا، دار ال
 .سعد الدت  ل طبامة والعشر وال وزتل

  ، الب ةةةة   شةةذور ال ةةةة، نشةةرها د. أوغ ةةت ه عةةر وشةةيرو الي ةةومق، املطبعةةة الباموليبيةةة، سةةريو
، والعرةةل والبةةر  لألعةةمعق، واملطةةر ألق وفيهةةا  الةةدارا  لألعةةمعق، والعبةةا  والشةةلر لألعةةمعق

زتةةةةد األنيةةةةارا، والرحةةةةل واملعةةةةزو جملهةةةةوو، وال بةةةةأ وال ةةةةمل ألق زتةةةةد األنيةةةةارا، ورسةةةةالة   املؤنثةةةةاث 
ال مامية لع ها لعور الدت  س  نعمةة امزائةرا، ورسةالة   احلةروف العرسيةة مع ةوسة ل عاةر سة   يةل، 

 شافعق.ومث ث قطر  وشرحل لعبدالرمح  ال عهورا ال
  البهلةةةة بالعهلةةةة( املرضةةةية   شةةةر  األل يةةةة، ل  ةةةيوطق،  قيةةة  د. م ةةةق الشةةةيعوا، معشةةةورا  ك يةةةة

 الدموة، ليبيا.
  ،لةةةال ز، نسةة  مبةةةدال ،  قيةةة  حممةةةد مرسةةق اوةةةويل، دار الب ةةةا الع ميةةةة

د
لةةةالز وأنةةةز امل

ل
 لةةة امل
 سريو .

 د الةةةزا،  قيةة  محةةزة ميةةط ى أسةةو البهلةةة الوفيةةة حبلةةة او عةةة األل يةةة، حملمةةد سةة  حممةةد سةة  حممةة
  وهة، دار الب ا الع مية، سريو .

 .سيان  ملاز القر ن ل رطاق= م ث رسائل    ملاز القر ن 

 .البيان   شر  ال مل، لعمر البو ،  قي  د. م أ الدت  محوتة، دار ممار، ممان 
 بةةد احلميةةد وميةةط ى ال ةةقا، بيةةان   غرتةةا  مةةرا  القةةر ن، ألق ال كةةا  األنبةةارا،  قيةة  طةةل مال

 اهلي ة امليرتة العامة ل ب ا.
 بيةةةفالبيةةةان و ال  ) ، ألق مثمةةةان ممةةةرو سةةة  حبةةةر امةةةاحو.  قيةةة  وشةةةر  مبةةةد ال ةةة   بالبيةةةان وال بةةةفد

 هارون، مب بة اواجنق، القاهرة
 ن مبةةد ب ةةر، ألق مبةةد هللا، حممةةد سةة  زعد األمةةراق. حققةةل وقةةدَّ  لةةل ووضةةل فهارسةةل الةةدك ور رماةةاال

 .ال وا ، اهلي ة العامة امليرتة ل  أليد والعشر
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 حرف التاء

 
  عةةةرو  مةةة  جةةةواهر القةةةامو ، ل  ةةةيد حممةةةد مر اةةةى الزسيةةةدا.  قيةةة   مومةةةة مةةة  احملققةةةف، الاتج

 ية.البوت الطبعة 
 هةةة(،  911جةة و الةةدت  مبةةدالرمح  سةة  أق سبةةر ال ةةيوطق ب   ، ةةاج    مةةرا  مشةةبل املعهةةاجال

ت يةل  در  ال ةاج    مةرا  و  ا أسةو سةاري.البوتت  دار الاةياأ، ميةر، دار األعةالة. قي  أمحد رجة
 وسذت ل  حواشق اس  القاسل العبادا الشافعق م ى در  ال اج.  ل  يوطق. ،مشبل املعهاج

 . اترتخ  دا  العر ، ميط ى عادد الرافعق، دار الب ا  العرق، سريو 
  ،لشوقق ضيد، دار املعارف، القاهرة.اترتخ األد  العرق، س   ة   العيور 
  ع مةةةةاأ الععةةةةوتف مةةةة  البيةةةةرتف والبةةةةوفيف وغةةةةريهل، ل قاضةةةةق امل اةةةةل سةةةة  م ةةةةعر.  قيةةةة  الاترتةةةةخ

 .الدك ور مبد ال  ا  حممد احل و، هلر ل طبامة والعشر وال وزتل
  ة الثقافةة، اترتخ الب اسة العرسية و طورها اأعةوو اإلمة أ العةرق، حملمةود حةاج ح ةف، معشةورا  وزار

 دمش .
 . اترتخ ال ةا  ال امية، أ. ول ع ون، دار الق ل، سريو 
  ،اترتخ الععو العرق ح  أوا ر القرن الثاين اهللرا، د. م ةق أسةو املبةار ، القةاهرة احلدتثةة ل طبامةة

 القاهرة.

 اترتخ الععو.
   مالةةةف(، لبةةةدر الةةةدت  أتعةةةيل البدعةةةا    ع يةةةل الب عةةةا بشةةةر  أسيةةةا  م ةةةل سعةةةاأ األمسةةةاأ مةةة  أل يةةةة اسةةة

 الزركشق،  قي  د. مادو ف عق رعض، دار البيائر، القاهرة.
 أتوتةةل مشةةبل القةةر ن، نسةة  ق يبةةة، شةةرحل ونشةةره ال ةةيد أمحةةد عةةقر، مب بةةة دار الةةرتاث، القةةاهرة ،

 املب بة الع مية، سريو .وطبعة 
 محةةد شةةبرا، وحممةةد ال بيةةرة   القةةراأا  ال ةةبل، ملبةةق سةة  أق طالةةا القي ةةق،  قيةة  د.  الةةد أ

 الدسوقق كعي ة، دار ال   ، القاهرة.

 ةةةذكرة، ألق حممةةةد اليةةةيمرا،  قيةةة  ف عةةةق أمحةةةد م ةةةق الةةةدت ، مركةةةز البعةةةث الع مةةةقال بيةةةرة و ال  
 جبامعة أ  القرى، مبة املبرمة.

 بيةةان    مةةرا  القةةر ن، ألق البقةةاأ العبةة ا،  قيةة  حممةةد م ةةق البلةةاوا، مطبعةةة مي ةةى البةةاق ال 
 .مبير
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  ال بيةةان   م ةةل املعةةاين والبةةدتل والبيةةان، لشةةرف الةةدت  الطيةة ،  قيةة  د. هةةادا مطةةر اهلةة يل، مةةاري
 الب ا، سريو .

 بيةةةف مةةةة  مةةةةذاها الععةةةةوتف البيةةةةرتف والبةةةةوفيف. أتليةةةةد أق البقةةةةاأ العبةةةة ا،  قيةةةة  ودراسةةةةة ال 
 .الدك ور مبدالرمح  العثيمف، دار الةر  اإلس مق، سريو ، لبعان

 بيةةةف مةةةة  مةةةةذاها الععةةةةوتف البيةةةةرتف والبةةةةوفيف. أتليةةةةد أق البقةةةةاأ العبةةةة ا،  قيةةةة  ودراسةةةةة ال 
 .الدك ور مبدالرمح  العثيمف، دار الةر  اإلس مق، سريو ، لبعان

   ال  مةةةة   ال يةةةرتد، ألق مبةةةدهللا سةةة  القبييةةةق املوعةةة ق،  قيةةة  د. حم ةةة  العمةةةريا، مطبومةةةا
 يادا مبة، مبة.

  و  قي  امعان، نس  مبةق اليةق ق،  قية  د. مبةدالعزتز مطةر، معةة  حيةاأ الةرتاث،  ثقيد ال  ان
 القاهرة.

 .ال لرتد ملعلل ميط عا  ال لوتد، د.  سراهيل س  سعيد الدوسرا، دار احلاارة، الرعض 

  جتوتد ال  و   قراأة القر ن البر    القةرون اوم ةة األوى، د. ح ةف سة  سةعد املطةريا، كرسةق
 يل القر ن البر ، جامعة امل ف سعود، الرعض. ع 

  ،بةةري ال ي ةةري   القةةراأا  العشةةر، نسةة  امةةزا،  قيةة  د. أمحةةد حممةةد م  ةة  القاةةاة، دار ال رقةةان 
 ممان.

 .ال عبري   م ل ال   ري، ل  يوطق،  قي  د. ف عق مبدالقادر فرا، دار املعار، القاهرة 

 فعق، دار الب ا  العرق، سريو . ت راتة القر ن، مليط ى عادد الرا 
  ،ال عدتةةةةد   اإل قةةةةان وال لوتةةةةد، ألق ممةةةةرو الةةةةداين،  قيةةةة  د. غةةةةامن قةةةةدورا احلمةةةةد، دار ممةةةةار

 ممان.

  رتةةر ال عبةةري، نسةة  أق اإلعةةبل امليةةرا،  قيةةة  د. ح ةة  سةة يل شةةرف، اجمل ةةز األم ةةى ل شةةةؤون 
 الإلس مية، مير.

 مد رضوان الداتة ود. فاتز الداتة، دار ال بر املعاعر، سريو . رتر ال عبيل، ل عووا،  قي  د. حم 
  ،رتةةر اوياعةةة    ي ةةري او عةةة، لعمةةر سةة  امل، ةةر سةة  الةةوردا،  قيةة  د. حممةةد مزمةةل   طةةق 

 دار الب ا الع مية، سريو .

 .ال عرتر وال عوتر ب   ري اس  ماشور(، حملمد الطاهر س  ماشور، الدار ال ون ية،  ونز 
  مةةف الةةذها مةة  معةةدن جةةوهر األد    م ةةل  ةةازا  العةةر ، لألم ةةل الشةةع مرا. حققةةل  يةةيل

 .وم   م يل الدك ور زهري س طان، مؤس ة الرسالة، سريو 
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  ،ةة األحبةا  وطرفةة األعةعا    شةر  م عةة اإلمةرا  ل عرتةرا، ألق احملاسة  حبةرد احلاةرمق  
 سشري امل ارا، دار اس  حز ، سريو .  قي  د.

 إل وان   شر  العوامل املائة ل  كوا، مليط ى س   سراهيل الة يبويل= شرو  العوامل.  ة ا 
  ، ةةة األقةةران فيمةةا قةةرئ ابل ث يةةث مةة  حةةروف القةةر ن، ألق جع ةةر الةةرمي ،  قيةة  د. م ةةق البةةوا  

 دار املعارة، جدة.

 دامل ف الثبيةةةيت،   ةةة اجملةةد اليةةرت  شةةر  ك ةةا  ال يةةي ، ألق جع ةةر ال هةةرا الب ةةق،  قيةة  د. مبةة
 مب بة اآلدا ، القاهرة.

  ةةةة املعةةةر  وطرفةةةة املةةةةر ، لعبةةةداملععل سةةة  عةةةاحل ال يمةةةق،  قيةةة  د. ح ةةة  أسةةةو ال ةةةعود، مب بةةةة  
 اآلدا ، القاهرة.

 الةدار  ،ألق الوفةاأ قةو أمحةد سة  م ةق ال لةاجيت ال ةزنييت ، قي  اآلماو م ةى قيةيدة نميةة األفعةاو
 دتدة.مطبعة العلا  ام ،البيااأ

 .قي  العيوص ونشرها، لعبدال    هارون، مب بة اواجنق، القاهرة  
 .يل امم ة ال ع ية= دراسا  ونيوص لةوتة   
 .خترت  العص= دراسا  ونيوص لةوتة 
  شةةواهد و  رةةيص ال وائةةد.  يةةعيد الشةةيخ الع مةةة،  ةةاو الةةدت  أق حممةةد، مبةةد هللا سةة  الخت ةةيص

و ع ي  الدك ور مبا  ميط ى الياحلق، دار الب ةا  العةرق،  توسد س  هشا  األنيارا،  قي 
 .سريو ، لبعان

 رمري بشر  ل م يل ل ز شرا(، ليدر األفاضل اووارزمق،  قي  مبةدالرمح  العثيمةف، مب بةة ال 
 العبيبان، الرعض.

  ةةةدرتا الطةةة     قوامةةةد اإلمةةةرا ، حملمةةةد سةةة  م ةةةق سةةة  ح ةةةف املةةةالبق املبةةةق،  قيةةة  سةةة يمان 
 ب بيمق، دار ال اي ة، القاهرة.ال
 . ال ذكرة احلمدونية، نس  محدون البةدادا،  قي  د.  ح ان مبا ، دار عادر، سريو 

 ةةعدتة   األشةةعار العرسيةةة. أتليةةد حممةةد سةة  مبةةد الةةرمح  سةة  مبةةد اجمليةةد العبيةةدا،  قيةة  ال ةةذكرة ال 
 .مبد هللا امبورا، املب بة األه ية، سةداد

 ل يةةاحا  ةةاأ الةةدت  املعشةة. اإلرس ةةق.  قيةة  الةةدك ور حةةامت عةةاحل الاةةام ، دار   ررتةةة،ال ةةذكرة ال
 البشائر ل طبامة والعشر وال وزتل

  ععةةةاة، ألق حيةةةان، حممةةةد سةةة  توسةةةد الةرياطةةةق األندل ةةةق.  قيةةة  الةةةدك ور م يةةةد مبةةةد ال ةةةذكرة
 ، سريو .الرمح ، مؤس ة الرسالة
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 لعبا  الععاق= نيوص حمققة   الععو.ال ذكرة   ال  وتغ ل س داأ ابلعبرة، ألق ا 
 .ال ذتيل وال ذنيا م ى هناتة الةرتا، ل  يوطق،  قي  د. مبدهللا امبورا، دار الرفامق، الرعض 

 .ال ذتيل وال بميل   شر  ك ا  ال  هيل، ألق حيان األندل ق،  قي  د. ح   هعداوا 
  القاسل س  احل ف اوةوارزمق،  قية  د.  رشي  الع ل   شر  اممل، املع و   ى عدر األفاضل

 مادو س  حم   العمريا، معهد البعوث، جامعة أ  القرى،
 .)الرتعيد   م ل ال يرتد بمع،ومة(= ال  طيد لشر  الرتعيد ب  ال يرتد 
 .الرتعيد   م ل ال يرتد بمع،ومة(= ال  طيد لشر  الرتعيد 
 شةةةا، ام عةةةاأ مبةةةدالرمح  سةةة  فةةةودة، مب بةةةة ال وميةةةة الرتقةةةيل وم ما ةةةل   ال ةةةةة العرسيةةةة، أمحةةةد زكةةةق اب

 اإلس مية، القاهرة.
 .رت  الةوامل   شر  العوامل ل لرجاين، ألمحد س  حممد ال طاين= شرو  العوامل   
 .هيل ال وائد و بميل املقاعد، نس  مالف،  قي  حممد كامل سركا ، وزارة الثقافة، القاهرة   
 د سةة  أمحةةد سةة  جةةزا الب ةة ،  قيةة  د. م ةةق سةة  حممةةد اليةةاحلق، دار ال  ةةهيل لع ةةو  ال عزتةةل، حملمةة

 طيبة اواراأ، مبة.

   يعيد و رتر ال عرتد، لي   الدت ،   يل سة  أتبةف الية دا. حققةل وم َّة  م يةل ال يعي 
 وععل فهارسل ال يد الشرقاوا، راجعل الدك ور رماان مبد ال وا ، مب بة اواجنق ابلقاهرة

   شةةرحل، نسةة  درسةة وتل.  قيةة  الةةدك ور حممةةد سةةدوا املر ةةون، مراجعةةة الةةدك ور  يةةي  و ال يةةعي
 قيةةة  حممةةةد . و رميةةةان مبةةةد ال ةةةوا ، وزارة األوقةةةاف، اجمل ةةةز األم ةةةى ل شةةةؤون اإلسةةة مية، ميةةةر

 .العزازا.سريو ، دار الب ا الع مية
 .يعيعا  لةوتة، لعبدال طيد الشوترا، الدار العرسية ل ب ا ، ليبيا  
   احملدمف، ألق ه و الع برا،  قي  حممود أمحد مرية، دار البشائر، سريو . يعي ا 
  ال يرت  مبامون ال وضي ، والد األزهرا،  قي  د. مبدال  ا  حبريا، نشر الزهراأ إلمة   العةرق

 وهق طبعة جيدة.  سريو ، ، قي  حممد ابسل ميون ال ود، نشر دار الب ا الع ميةو  .ابلقاهرة
 مساأ واألفعاو، ل رر الدت  قباوة، مب بة املعارف، سريو . يرتد األ 
  يرتد العزا، لعز الدت  مبةدالوها  الزجنةاين، ام عةاأ أنةور الداغ ة اين، دار املعهةاج، جةدة. وطبةل 

  مومة اليرف وشروحها وحواشيها.   
 سةةقاو، دار  ال يةرتد امل ةوكق، نسة  جة ، ام عةاأ حممةد سةعيد العع ةان، دمشة . و قية  د. دتزتةرة

 ال بر العرق، سريو . و قي  د. البدراوا زهران، مب بة لبعان، سريو .
 .يرتد م  م ق األشعوا=  مومة اليرف وشروحها وحواشيها  
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 .ال طور الععوا ل ةة العرسية، ل ج رتاسر، ام عاأ د. رماان مبدال وا ، مب بة اواجنق 
 املعةةةروف ابملةةة د، وضةةةل حواشةةةيل   يةةةل معيةةةور، دار   عةةةازا واملرامةةةق. ألق العبةةةا  حممةةةد سةةة  تزتةةةدال

 الب ا الع مية، سريو .
  ال عرت ةةةا ، لع ةةةق سةةة  حممةةةد امرجةةةاين،  قيةةة  د. حممةةةد املرمشةةة ق، دار الع ةةةائز، سةةةريو . وطبعةةةة

 مب بة لبعان، سريو .
  دد،  ع يةة  ال رائةةد م ةةى   ةةهيل ال وائةةد، لبةةدر الةةدت  الةةدمامي ،  قيةة  حممةةد امل ةةدى، مطبعةةة ال ةةرز

 الرعض.
   هةةة(،  قيةة   339 ع يةة  لطيةةد م ةةى قوامةةد اإلمةةرا ، حمةةا الةةدت  حممةةد سةة  حممةةد البيةةروا ب

 .نوفل م ق الراوا.مم ان، دار او ي  العرق
  ال ع يقةةة م ةةى ك ةةا  سةةيبوتل، ألق م ةةق ال ارسةةق،  قيةة  د. مةةوض القوزا،مطبعةةة األمانةةة، القةةاهرة

 ب  الطبعة أ طاأ كثرية(.
 سةةة  الععةةةا  بشةةةر  املقةةةر (، ل ع مةةةة  ةةةاأ الةةةدت  اسةةة  الععةةةا  احل ةةة . دراسةةةة و قيةةة   ع يقةةةة نال

 .الدك ور  ريا مبد الراضق مبد ال طيد، مب بة دار الزمان ل عشر وال وزتل
 .ال  احة   الععو، ألق جع ر الععا ،  قي  د. ماهر مبدالة  كر ، مطبعة األمانة، القاهرة 
  أق احل ف مبدهللا س  حممد س  س يان الععوا،  قي  د. مةادو العبيةدا، ال       ال ةة، رواتة

 دار دج ة، ممان.
  ال ارود احلدتثةة ل طبةل و   ، قي  ح ف مباشة و حممد البعز، ه( 399   ري اس  أق زمعف ب

   .القاهرة، العشر

  .ري اس  كثري=    ري القر ن الع،يل نس  كثري    

 مةا  أمحةد سة  قةو مع ةا،  عةل ودرسةل سة يمان سة  مبةدالعزتز العيةوين،   ةة    ري أسعيةة سةيبوتل لإل
 .1432، ذو احللة 3اممعية الع مية ال عودتة ل ةة العرسية، العدد 

  ، ةةةري أسعيةةةة سةةةيبوتل وغرتبةةةل ل لرمةةةق، دراسةةةة واسةةة درا ، د. سةةةيد العرت ةةةق،   ةةةة جامعةةةة اإلمةةةا   
 .1424، 42العدد 

  العقل ال  يل  ى مزاع الب ا  البر .   ري أق ال عود=  رشاد 

 .ري األلوسق= رو  املعاين      ري القر ن الع،يل وال بل املثاين    

 ةةري الب ةةيط، ألق احل ةة  م ةةق سةة  أمحةةد الواحةةدا،  قيةة   امةةة مةة  الدارسةةف، نشةةر جامعةةة ال   
 اإلما  حممد س  سعود اإلس مية.

 .ري البةوا= معاري ال عزتل    



مرتبة هجائيًّا -3441رمضان  -اإلبرازة الثانية  – ، وأهم طبعاهتاوالتفسري العربية كتب اللغة   

 

23 

 

 قيةةةة  مبةةةةد الةةةةرزاد غالةةةةا ،  هةةةةان الةةةةدت   سةةةةراهيل سةةةة  ممةةةةر البقةةةةامقل ،ه(335قةةةةامق ب   ةةةةري الب 
 .طبعة دار الب ا  اإلس مقو  سريو . ،دار الب ا الع مية ،املهدا

 .ري البيااوا= أنوار ال عزتل وأسرار ال أوتل    

 .ري الثع  = البشد والبيان      ري القر ن    

 =ب قية  و ع ية  س وسةل(،  القر ن البر  املشهور س   ري ام لةفامل يل      ري    ري ام للف 
 و   ري

  سريو  ،دار ال بر، احل   م ق س  حممد اوازن ق، أله (741-ه 673   ري اوازن ب. 

  ةةةري الةةةرازا امل ةةةمى  أومنةةةوذج ج يةةةل   أسةةة  ة وأجوسةةةة مةةة  غرائةةةا ال عزتةةةل، حملمةةةد سةةة  أق سبةةةر   
 ان الداتة، دار ال بر، دمش .الرازا،  قي  د. حممد رذو 

 .ري الرازا= م ا ي  الةيا    

  مةةةة   133   ةةةةري الراغةةةةا األعةةةة هاين، ل راغةةةةا األعةةةة هاين بمةةةة  أوو سةةةةورة  و ممةةةةران  ى  تةةةةة
 الع اأ(،  قي  د. مادو الشدا، مدار الوط ، الرعض.

  =ف   القدتر امامل سف ف  الرواتة والدراتة م  م ل ال   ري   ري الشوكاين. 

     سريو  ،دار اس  حز ، مبد هللا س   سراهيل الوه  د.  قي ،    ري العز س  مبد ال. 

  =حماس  ال أوتل   ري القامسق. 

  .ةةةةري القةةةةر ن الع،ةةةةيل، نسةةةة  كثةةةةري،  ةةةةرج أحادتثةةةةل أسةةةةو  سةةةةعاد احلةةةةوت ، وا  يةةةةر ال رةةةةرت  د   
امةةوزا، الةةدما  بالطبعةةة حبمةةت سةة  سشةةري سةة  عسةةف، إبشةةراف سةةعد سةة  فةةواز اليةةميل، دار اسةة  

 الثانية ما سعدها(.

  ري القر ن البر ، نسة  أق الرسيةل اإلشةبي ق ال ةبيت،  قية  د. عةاحلة  و غعةيل، ممةادة البعةث   
 الع مق، جامعة اإلما  حممد س  سعود اإلس مية، الرعض.

 سة و غعةيل سة  مبةا ،    ري القر ن، ألق امل، ر ال معاين،  قية  أق مةيل عسةر سة   سةراهيل، وأق 
 دار الوط ، الرعض.

 .ال   ري الببري= م ا ي  الةيا 

 . ال   ري ال ةوا ل قر ن البر ، د. م امد س  س يمان الطيار، دار اس  اموزا، الدما 

 .ري املاوردا= العبت والعيون    

  قيةة  الةةدك ور  ةةائل املشةةب ة   أوو املق اةةا، ألق القاسةةل، سةةعيد سةة  سةةعيد ال ةةارقق.  امل   ةةري
 .مسري مع وف، معهد املرطوطا  العرسية، القاهرة

 .ري الع  ق= مدار  ال عزوتل وحقائ  ال أوتل    
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  .ري غرتا ما   ك ا  سيبوتل م  األسعية، ألق حامت ال ل  اين،  قي  د. حممةد أمحةد الةدايل   
يبوتل مة  األسعيةة(، املب بةة مث  قي  د. حم   س  ساري العمريا سععوان ب   ري غرتا ما   ك ا  س

 ال لارتة، مبة.
 سريو  ،طبعة املعشورا  الع مية ، قي  مبد الرمح  الطاهر حممد ال ور ،    ري  اهد. 

  ال  يةةيل    مةةرا  ال عزتةةل، د. مبةةدال طيد اوطيةةا، ود. سةةعد ميةة و ، ورجةةا الع ةةوش، مب بةةة
 اوطيا، البوتت.

 دالعزتز مطر، دار املعارف، القاهرة. قو  ال  ان، نس  اموزا،  قي  مب 
 بم ة   ما   ع  فيل العامة ل لواليقق، مطبوع مل درة الةواص.ال  
 ذتل والي ة لب ا  اتج ال ةة وععا  العرسية. أتليد احل   س  حممد اليةةاين، حققةل ال بم ة و ال

 .مبد الع يل الطعاوا، راجعل مبد احلميد ح  ، القاهرة، مطبعة دار الب ا
 و قية  م ة، ألق م ق ال ارسق،  قي  كاظل حبر املرجان، سامد  جامعةة سةةداد م ةى نشةره،  بال

 د. ح   شاذيل فرهود، نشر جامعة الرعض بجامعة امل ف سعود(.
 . ريص امل  ا  ب  الب غة(، حملمد س  مبدالرمح  القزوت = م ون البيان واألد   
  ضةةةبط مبةةةةدالرمح  ال قةةةةوقق، دار ال بةةةةر العةةةةرق، ال  رةةةيص   م ةةةةو  الب غةةةةة، ل رطيةةةةا القةةةةزوت ،

 القاهرة.
  ال  طيةةةد لشةةةر  الرتعةةةيد ب  ال يةةةرتد(، وسعةةةده الرتعةةةيد   م ةةةل ال يةةةرتد بمع،ومةةةة(، ك  ةةةا

 لعبدالرمح  س  مي ى املرشدا العدملرا،  قي  د. حم   العمريا، املب بة ال يي ية، مبة.
 ه الرتعةةةيد   م ةةةل ال يةةةرتد بمع،ومةةةة(، ك  ةةةا ال  طيةةةد لشةةةر  الرتعةةةيد ب  ال يةةةرتد(، وسعةةةد

 لعبدالرمح  س  مي ى املرشدا العمرا،  قي  د. حم   العمريا، املمب بة ال يي ية، مبة.

 .قيا القوا  و  قيا حركاهتا نس  كي ان= دراسا  ونيوص لةوتة   
  دار املةةةةدين،   قةةةةي  األلبةةةةا    موامةةةةل اإلمةةةةرا ، ألق سبةةةةر الشةةةةعرتت ،  قيةةةة  د. معةةةةي  العةةةةو ،

 جدة.
  قةةةةف املةةةة ع ل مةةةة  الععةةةةو، املع ةةةةو   ى أق حممةةةةد سةةةة  ق يبةةةةة،  قيةةةة  د.مبةةةةدهللا العاعةةةةري، املب ةةةةا  

 اإلس مق.
 مةا       ةري أشةةعار هةذتل دةا أغ  ةةل أسةو سةعيد ال ةةبرا، ألق ال ة   سة  جةة . حققةل وقةد  لةةل ال 

ميةةةط ى جةةةواد، مطبعةةةة العةةةاين،  أمحةةةد القي ةةةق و دجيةةةة احلةةةدتثق وأمحةةةد مط ةةةو ، راجعةةةل الةةةدك ور
 و قي  د. أمحد م  ، مطبعة  ر  نت . سةداد.
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 اضرة، ألق معيور، مبد امل ف س  حممد سة   مساميةل الثعةال .  قية  مبةد ال  ةا  حممةد احمل مثيل و ال
 احل و، الدار العرسية ل ب ا 

 ت  سةة  حممةةد موامةةة، دار مةةرت  الطةة     عةةعامة اإلمةةرا ، حملمةةد رامةةا الطبةةاا، ام عةةاأ حميةةق الةةد
 املعهاج، جدة.

  قوامةد سشةر    ةهيل ال وائةةد، حملةا الةدت  حممةد سة  توسةةد املعةروف سعةاظر امةي . دراسةةة المهيةد
 و قي   مومة م  الباحثف، دار ال   ، القاهرة

  دراسةةةةة و قيةةةة   ،ألق سبةةةةر حممةةةةد سةةةة  مبةةةةدامل ف الشةةةةعرتت  ، عبيةةةةل األلبةةةةا  م ةةةةى فاةةةةائل اإلمةةةةرا
 مان.، م  ا  احلموز، دار ممارمبدال

  ،  عبيةةل الطالةةا ل هةةل لةةةا  اسةة  احلاجةةا، وت يةةل اإلمةة   مبةةا   اسةة  احلاجةةا مةة  األمسةةاأ واألمةة 
حملمةةةد سةةةة  مبدال ةةةة   األمةةةةوا،  قيةةة  د. م ةةةةق امزائةةةةرا، وت يةةةةل  انسةةة درا  م ةةةةى  عبيةةةةل الطالةةةةا 

 ل معق ، دار الاياأ، البوتت.
 ل   نق هةةا وضةةبطها  يةةعيد و طةةأ      ةةريها ومعانيهةةا و ةةرف    ال عبيةةل م ةةى األل ةةال الةةيت وقةة

 ك ا  الةرتبف ل هروا، ألق ال ال حممد س  ياعر ال  مق، كعوز  شبي يا، الرعض.

 عبيةةةل م ةةةى أوهةةةا  أق م ةةةق   أماليةةةل. أتليةةةد اإلمةةةا  ال ةةةةوا أق مبيةةةد، مبةةةد هللا سةةة  مبةةةد العزتةةةز ال 
 .ة ابلقاهرةالببرا،  مطبعة دار الب ا امليرت

 عبيل م ى شر  مشب   احلماسة. عع ل  ما  العرسية أسو ال ة   مثمةان سة  جة ، حققةل الةدك ور ال 
ح   حممةود هعةداوا، وزارة األوقةاف والشةؤون اإلسة مية، البوتةت ال عبيةل واإلتاةا  ممَّةا وقةل   

ازا، مراجعةةة اليةةعا . أتليةةد أق حممةةد، مبةةد هللا سةة  سةةرا امليةةرا،  قيةة  و قةةد  ميةةط ى حلةة
   .م ى العلدا ياعد، اهلي ة العامة امليرتة ل ب ا 

 ةةةةا وقةةةةل   اليةةةةعا ، نسةةةة  سةةةةرا،  قيةةةة  ميةةةةط ى حلةةةةازا، ومبةةةةد الع ةةةةيل ال  عبيةةةةل واإلتاةةةةا  مم 
 الطعاوا، مطبوما   مل ال ةة العرسية ابلقاهرة.

  بقطعةةةة  عقةةةي  األلبةةةا    شةةةر  غةةةوام  الب ةةةا  بشةةةر  ك ةةةا  سةةةيبوتل(، نسةةة   ةةةروف اإلشةةةبي ق
 معل(،  قي  د.   ي ة حممد سدترا، معشورا  ك ية الدموة اإلس مية، ليبيا.

    عطةةة . عةةةععة اوطيةةةا ال  تةةةزا،  قيةةة  الةةةدك ور فرةةةر الةةةدت  قبةةةاوة، دار اآلفةةةاد املهتةةةذتا  عةةة
 امدتدة، سريو 

 . هتذتا األمساأ وال ةا ، ل عووا،  قي  د. مبدو م ق كوشف، دار البشائر، سريو 
 اوواص مة  درة الةةواص ل عرتةرا، نسة  مع،ةور،  قية  د. مبةدهللا احل ةي  ال كةا ، يادا  هتذتا

 مبة، مبة.
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  ةة، ألق معيور األزهرا،  قي  مبد ال    هارون، املؤس ة امليرتة العامةالهتذتا . 
 ر ال هةةذتا الوسةةيط   الععةةو، ل ةةاس  الةةدت  سةة  تعةةي  اليةةععاين،  قيةة  د. فرةةر عةةاحل قةةدارة، دا

 اميل، سريو .
  ال هةةذتا مبعبةةل الرت يةةا باممةةل سةةف ك ةةاق حلةة  العامةةة(، نسةة  شةةهيد األندل ةةق،  قيةة  د. م ةةق

 البوا ، مب بة املعارف، الرعض.
  ، وجيةةل ال مةةل، ل ع مةةة أمحةةد سةة  احل ةةف سةة  اوبةةاز. دراسةةة و قيةة  الةةدك ور فةةاتز زكةةق حممةةد دع 

 .الرت ة، القاهرةدار ال    ل طبامة والعشر وال وزتل و 
 وضي  = أوض  امل الف.ال  
 .وضي  املقاعد وامل الف سشر  أل ية اس  مالف، ل مرادا= شر  األل ية نس  مالف، ل مرادا  
 وط ةةة، ألق م ةةق الشةة وسف،. دراسةةة و قيةة  الةةدك ور توسةةد أمحةةد املطةةوَّع، دار الب ةةا امليةةرتة، ال 

 .القاهرة
 د مبةةةدالر وف املعةةةاوا،  قيةةة  د. حممةةةد رضةةةوان الداتةةةة، دار ال وفيةةة  م ةةةى مهمةةةا  ال عرتةةةد، حملمةةة

 ال بر املعاعر، سريو .
   ي ري البر  الرمح       ري ك   املعان، لعبدالرمح  س  ياعر ال ةعدا،  قية  د. مبةدالرمح  سة 

 مع  ال وق ، مدة طبعا . ومعاتة سعد س  فواز اليميل، دار اس  اموزا، الدما .



مرتبة هجائيًّا -3441رمضان  -اإلبرازة الثانية  – ، وأهم طبعاهتاوالتفسري العربية كتب اللغة   

 

27 

 

 حرف الثاء

 

  ث رسةةةائل    ملةةةاز القةةةر ن، ل رمةةةاين واوطةةةاق ومبةةةدالقاهر امرجةةةاين،  قيةةة  حممةةةد   ةةةد هللا مةةة
 أمحد ود. حممد زغ وو س  ، دار املعارف، القاهرة.

  ،مةةة ث رسةةةائل   ال ةةةةة نسةةة  كمةةةاو ابشةةةا، وهةةةق     قيةةة  وضةةةل كةةةاد و وضةةةي  طرتةةة  اسةةة عمالل
لة   سيان مةا  ذا كةان عةاحا م ةل املعةاين ...،  قية  وال رد سف م   ال بعياية وم   ال بيعية، ورسا

 د.  حممد ح ف أسو ال  و ، مب بة لبعان، سريو .
  مةةة ث رسةةةائل نسةةة  جةةة ، وهةةةق  املق اةةةا   كةةة   العةةةر ، ومةةةا ق ةةةاج  ليةةةل البا ةةةا مةةة  مهمةةةوز

ة العرسيةةة، ومقيةةور ودةةدود دةةا تب ةةا ابأللةةد واليةةاأ، ومقةةود اهلمةةز، ام عةةاأ، وجيةةل البةةي ين، املطبعةة
 مير.

  م مةةةةة ك ةةةةا   احلةةةةروف ل ر يةةةةل واسةةةة  ال ةةةةبيت والةةةةرازا،  قيةةةة  د. رماةةةةان مبةةةةدال وا ، مب بةةةةة
 اواجنق، القاهرة.

   م مة نيوص   األضداد  ألق مبيد القاسل س  س  ، وألق حممد ال ةوزا، وحملمةد سة  سةدر الةدت
 .املعشق،  قي  د. حممد ح ف  و عسف، ماري الب ا، سريو 

  ق ةةةةو    املاةةةةاف واملع ةةةةو ، ألق معيةةةةور، مبةةةةد امل ةةةةف سةةةة  حممةةةةد سةةةة   مساميةةةةل الثعةةةةال  المثةةةةار
 العي اسورا.  قي  حممد أسو ال ال  سراهيل، دار املعارف

   س  حلة احلموا.  قية  و ع ية  حممةد أسةو  وراد، ل قق الدت ، أق سبر س  م ق س  حممداألمثرا
 عيدا، سريو  ال ال  سراهيل، املب بة العيرتة،
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 حرف اجليم

 
  قيةة  دار هلةةر إبشةةراف د.  الطةة ا، جع ةةر قبيةةان   أتوتةةل القةةر ن ب   ةةري الطةة ا(، ألالجةةامل 

 .حممود حممد شاكر، دار املعارفو  أمحد حممد شاكر طبعةمث ، الرتكق

 ق، امةةامل اليةةةري   الععةةو، نسةة  هشةةا  األنيةةارا،  قيةة  د.أمحةةد حممةةود اهلرميةةل، مب بةةة اوةةاجن
 القاهرة.

  جةامل الع ةو    اعةط حا  ال عةون بدسة ور الع مةاأ(،  لعبةدالع  األمحةدنبرا، مرسةل ح ة  هةاين
 قعص، دار الب ا الع مية، سريو . ومعشورا  األم مق، سريو .

   امامل الببري   ععامة املع،و  مة  البة   واملعثةور، نسة  األمةري نيةر هللا سة  حممةد امةزرا،  قية
 اد، اجململ الع مق، العراد.ميط ى جو 

 امل   ال ةةةة، قطعةةة مةة  معلةةل م قةةود، ألق مبةةدهللا حممةةد سةة  جع ةةر ال ميمةةق، املعةةروف ابلقةةزَّاز امةة
هة(، كشد معةل وحققةل أنةور علةبا  حممةد.القاهرة، معهةد املرطوطةا  العرسيةة،  412القريواين ب  
 العشر الرقمق

  ب   ةةةري القةةةرط (، ألق مبةةةدهللا  ال ةةةعة و ا ال رقةةةان امةةةامل ألحبةةةا  القةةةر ن واملبةةةف ملةةةا  اةةةمعل مةةة
 القرط ، طبعة الرسالة العاملية، سريو .

 . امدوو    مرا  القر ن وعرفل وسيانل، حملمود عا ، دار الرشيد، دمش 

 . امراميل، املع و   ى اس  ق يبة،  قي  حممد جاسل احلميدا، وزارة الثقافة، دمش 
 سةةريو . مث مب بةةة لبعةةان ياشةةرونقيةة  و ع يةة    يةةر(، د. فرةةر الةةدت  قبةةاوة، ب  ام لةةف املي َّةةر ،

 طبعة دار اليعاسة، طعطا بو  ميز ابل ع ي  م ى املرال ا  العقدتة(. 

 يةةاحل البةةا  واألنةةيز العاعةة  الشةةا ، ألق ال ةةرج، املعةةار سةة  زكةةرع العهةةرواين امرتةةرا. ال ةةيز ام
 .والدك ور  ح ان مبا دراسة و قي  حممد مرسق اوويل 

  اممةةةةان    شةةةةبيها  القةةةةر ن، ألق القاسةةةةل مبةةةةدهللا سةةةة  ياقيةةةةا البةةةةةدادا،  قيةةةة  د. حممةةةةد رضةةةةوان
 الداتة، دار ال بر، دمش .

 . ل امواهر   امل   والعوادر، ألق  سعاد احلدْيرا القريواين، دار اميل، سريو  
 ق  وفية  احلمةد، مؤس ةة الرسةالة سبةريو ، ودار مل   الععو، ألق القاسةل الزجةاجق،  قية  م ةام

 األمل، األردن.
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 مةةل، ألق سبةةةر مبةةد القةةةاهر سةةة  مبةةد الةةةرمح  سةة  حممةةةد امرجةةةاين. حققةةل وقةةةدَّ  لةةل م ةةةق حيةةةدر، ام
 .دمش 

  عةةر    اماه يةةة واإلسةة  . أتليةةد أق زتةةد حممةةد سةة  أق اوطةةا  القرشةةق، حققةةل ال هةةرة أشةةعار
الةةدك ور حممةةد م ةةق اهلةةا ق، مطبومةةا  جامعةةة اإلمةةا  حممةةد سةة  سةةعود وم ةة  م يةةل وزاد   شةةرحل 

 .اإلس مية
  مثةةاو. أتليةةد الشةةيخ األدتةةا أق هةة و الع ةةبرا، حققةةل وم ةة  حواشةةيل ووضةةل فهارسةةل األ هةةرة

 حممد أسو ال ال  سراهيل ومبد اجمليد قطام 
  ف، سريو . ةة، نس  درتد، حققل رمزا معري سع ببق، دار الع ل ل م تال هرة 
  جةةةىن امع ةةةف   مييةةةز نةةةومق املثعيةةةف، حملمةةةد أمةةةف احملةةة ،  قيةةة  معةةةة  قيةةة  الةةةرتاث   دار الةةةرتاث

 العرق، دار اآلفاد، سريو .
 قية  طةل حم ة ، طبعةة جامعةة املوعةل. مث داين   حروف املعةاين، نسة  أ  قاسةل املةرادا،الىن ام  

 .ضل قي  فرر الدت  قباوة، وحممد ند  فا
  جهةةةةد املقةةةةل ب  ال لوتةةةةد(، حملمةةةةد سةةةة  أق سبةةةةر املرمشةةةةق سةةةةاجق ق زاده،  قيةةةة  د. غةةةةامن قةةةةدورا

 احلمد، دار ممار، ممان.

 . جوا  امل ائل العشر، نس  سرا،  قي  د. حممد أمحد الدايل، دار البشائر، دمش 
 امعيف، معشةورا  جواهر األد    أدسيا  و نشاأ لةة العر ، ألمحد اهلا ق،  قية  معةة مة  امة

 مؤس ة املعارف، سريو . و قي  د. توسد اليمي ق، املب بة العيرتة، سريو .
  جواهر األد    معرفة ك   العر ، لع أ الدت  اإلرس ةق،  قية  حامةد أمحةد نيةل، مب بةة العهاةة

 امليرتة.
  و قية  د. حممةد جواهر الب غة، ألمحد اهلا ق،  قي  د. حممد ال وجنق، مب بةة املعةارف، سةريو . 

 الييم ق، املب بة العيرتة، سريو .
  جةةواهر القةةر ن ون ةةائ  اليةةععة، مةةامل الع ةةو  م ةةق سةة  احل ةةف البةةاقويل األعةةبهاين،  قيةة  د. حممةةد

 أمحد الدايل، دار الق ل، دمش .
 . اموهر املبعون   الث مة فعون ب  الب غة(، لعبدالرمح  األ ارا= م ون البيان واألد 
 يل، ألق ممةةرو الشةةيباين. حققةةل  سةةراهيل األسيةةارا ومبةةد الع ةةيل الطعةةاوا ومبةةد البةةر  العةةزابوا، مةةا

. و قيةة  مةةادو الشةةاطق، مب بةةة  مةةل ال ةةةة العرسيةةة، القةةاهرة، اهلي ةةة العامةةة لشةةؤون املطةةاسل األمريتةةة
 لبعان، سريو .
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 حرف احلاء

 
 ةةةق= مةةةل حاشةةةية القونةةةوا م ةةةى    ةةةري حاشةةةية اسةةة  ال مليةةةد مليةةة   الةةةدت  ميةةةط ى الرومةةةق احلع 

 البيااوا.

   حاشية اس  هشا  م ى أل يةة اسة  مالةف،  ةاو الةدت  مبةدهللا سة  توسةد سة  هشةا  األنيةارا ب
. ونشةر  حاشةي ان نسة  هشةا   سة انبوو، دار ال ةم ان، هة(،  قي  محزة ميط ى أسةو  وهةة 761

 ة الشام ة.م ى أل ية اس  مالف، ل دك ور جاسر ال رتل،   املب ب
   دار  حيةةاأ (حاشةية الشةيخ حممةةد األمةري م ةى مةة  ال بيةا نسة  هشةا بحاشةية األمةري م ةى املةة ،

 الب ا العرسية، الباق احل  . 
   هةةة(، قاس ةةل  1232حاشةية األمةةري م ةى شةةر  األزهرتةة، حممةةد سة  حممةةد ال ةعباوا األمةةري الببةري ب

 ، دار الياحلالقاهرة، وم   م يل م ق مبدالرحيل س   ي او
  .حاشية ال ون ق م ى شر  األ وين= ظواهر البواكا لبواهر املواكا 
 .حاشية اممل م ى    ري ام لف= ال  وحا  اإلهلية س وضي     ري ام لف ل دقائ  او ية 

   حاشةةةية اواةةةرا م ةةةى شةةةر  اسةةة  مقيةةةل م ةةةى أل يةةةة اسةةة  مالةةةف، حممةةةد سةةة  ميةةةط ى اواةةةرا ب
 .د الشيخ حممد البقامق، دار ال بر ل طبامة والعشر وال وزتلتوسمعاتة هة(،  1237

 .حاشية الدسوقق م ى   ير ال عد ال   ازاين م ى   ريص امل  ا  = مطبوع   شرو  ال  ريص 
  ،  حاشية الدسوقق م ى مةة  ال بيةا، حملمةد مرفةة الدسةوقق بولي ةت نسعةل ميةط ى(، دار ال ة

 ،ل مة  ال بيا(، ملونا مبداحل يو.القاهرة، ومعل بال بف العليا   ن
  حاشية ال دلامق م ى شر  القطر، ألمحد س  أمحد ال ةلامق،  قية  مرفةان مطرجةق، مب بةة دار

 حراأ، جدة.
  حاشية ال يالبو  م ى املطوو ل    ازاين، لعبداحلبيل ال يالبو ،  قي  حممد ال ةيد مثمةان، دار

 الب ا الع مية، سريو .
  م ى    ري البيااوا، ل  يوطق= نواهد األسبار وشوارد األفبار ل  يوطق.حاشية ال يوطق 

  حاشةةةية الشةةةرتد امرجةةةاين م ةةةى شةةةر  الرضةةةق ل بافيةةةة بمطبومةةةة حباشةةةية شةةةر  البافيةةةة(، املطبعةةةة
 اليعافية العثمانية.

  =معاتة القاضق وك اتة الراضقحاشية الشها  او اجق م ى    ري البيااوا. 

  طبعةةةة دار ال بةةةر   أرسعةةةة أجةةةزاأ،    األ ةةةوين، حملمةةةد سةةة  م ةةةق اليةةةبان،يةةةبان م ةةةى شةةةر الحاشةةةية
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 .ميط ى ح ف أمحد اعععه ومعها شر  الشواهد ل عي ، مث طبعة دار ال بر اليت
   هةة(،  قية  حممةد  ةريا  913حاشية الةلز ا م ى شر   يرتد الع ز ا، حممد س  قاسل الةزا ب

 ملب بة العمرتةعاحل الببي ق.القاهرة، دار الذ ائر، ا
   حاشية القونوا م ى    ري البيااوا، لعيةا  الةدت   مساميةل سة  حممةد احلع ةق، ومعةل حاشةية اسة

ال مليةةةد مليةةة   الةةةدت  ميةةةط ى الرومةةةق احلع ةةةق،  قيةةة  مبةةةدهللا حممةةةود حممةةةد ممةةةر، دار الب ةةةا 
 الع مية، سريو . 

 عاعةةر الةةدت  حممةةد سةة  ح ةةة  حاشةةية ال قةةاين م ةةى شةةر   يةةرتد العةةزا ل ةةعد الةةدت  ال   ةةازاين، ل
 ال قاين املالبق،  قي  د. حممد ذنون ال  عق ود. أمحد عاحل املوى، دار ال   ، ممان.

 شةيخ زاده احلع ةق مةد سة  ميةط ى مية   الةدت  القوجةوىحاشية زاده م ى    ةري البياةاوا، حمل ،
  قي  حممد مبدالقادر شاهف، دار الب ا الع مية، سريو . 

 طةةوو ل    ةةازاين، ل  ةةيد الشةةرتد امرجةةاين، ام عةةاأ د. رشةةيد أمرضةةق، دار الب ةةا احلاشةةية م ةةى امل
 الع مية، سريو .

  حاشية م ى شر  ابنت سعاد نس  هشا ، لعبدالقادر البةدادا،  قي  ن،ةيل حمةر   واجةة، املعهةد
 األملاين، سريو .

    طبعةةةة ة القد ةةةة ، الطبعةةةال يةةةرت  أسةةة لحاشةةةية تةةةز م ةةةى ال يةةةرت ، لياسةةةف احلميةةةق، مطبةةةوع
 .مي ى الباق، القاهرة

  حاشية تز م ى شر  قطر العدى ل  اكهق، ليز احلميق الع يمق،  قية  كةر  حبيةا، املؤس ةة
 ال بعانية، سريو . وطبعة الباق احل  .

  قةةةراأا ، لإلمةةةا  ام يةةةل أق زرمةةةة مبةةةد الةةةرمح  سةةة  حممةةةد سةةة  زجن ةةةة. حمقةةة  الب ةةةا  ومع ةةة  الحلةةةة
 فةاين، مؤس ة الرسالة، سريو حواشيل سعيد األ

 قةةراأا  ال ةةةبل. أتليةةد أق مبةةةد هللا، احل ةةف سةةة  أمحةةد سةةة   الوتةةل،  قيةةة  أمحةةد فرتةةةد اللةةة   احل
 املزتدا، معشورا  حممد م ق سياون، دار الب ا الع مية، سريو ، لبعان

 سةةة   اهةةةد. لةةةة ل قةةةراأ ال ةةةبعة أئمةةةة األميةةةار ابحللةةةاز والعةةةراد والشةةةا  الةةةذت  ذكةةةرهل أسةةةو سبةةةر احل
 يةةعيد أق م ةةق، احل ةة  سةة  مبةةد الة ةةار ال ارسةةق، حققةةل سةةدر الةةدت  القهةةوجق وسشةةري حوجيةةاين، 

 دار املأمون ل رتاث
  حةةةدائ  ال ةةةعر   دقةةةائ  الشةةةعر، لرشةةةيد الةةةدت  الوطةةةواط،  ر ةةةة  سةةةراهيل الشةةةوارق، اهلي ةةةة العامةةةة

 لشؤون املطاسل األمريتة، مير.
 الععو. احلدود لألسذا= ك اابن   حدود 
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 .احلدود ل رماين= رسال ان   ال ةة ألق احل   م ق س  مي ى الرماين 
 .احلدود ل  اكهق= ك اابن   حدود الععو 
 .احلدود، ألمحد س  حممد األسذا،  قي  د. امل ويل الدمريا، وكالة الشرود 
 اممهورتةةة احلةدتث العبةوا الشةرتد وأمةةره   الدراسةا  ال ةوتةة والععوتةة، د. حممةةد ضةارا محةادا ،

 العراقية، مؤس ة املطبوما  العرسية، سريو .

 .احلدتث العبوا   الععو العرق، د. حممود فلاو، أضواأ ال  د، الرعض 

 .احلدتقة، حملا الدت  اوطيا، دار العاعمة 
   احلةةروف الةةيت تةة ب ل  ةةا   غةةري موضةةعها، نسةة  ال ةةبيت= م مةةة ك ةةا   احلةةروف ل ر يةةل واسةة

 زا.ال بيت والرا
  عاين. ععَّ ل أسو القاسل، مبد الرمح  س   سعاد الزجةاجق، حققةل وقةدَّ  لةل الةدك ور م ةى املحروف

. و قية  د. ح ة  شةاذيل فرهةود، سععةوان  وفي  احلمد، مؤس ة الرسالة سبةريو ، ودار األمةل إبرسةد
 بحروف املعاين الي ا (، دار الع و ، الرعض.

 حققةل وقةد  لةل م ةق  وفية  احلمةةد ،  سة   سةعاد الزجةةاجقألق القاسةل مبةدالرمح ،حةروف املعةاين، 
 سريو . ،مؤس ة الرسالة

 .حروف املمدود واملقيور، نس  ال بيت،  قي  د. ح   شاذيل فرهود، دار الع و ، الرعض 
  لةةاأ، ألق احل ةة  م ةةق سةة  ال اةةل املةةزين. شةةر  و قيةة  الةةدك ور أشةةرف حممةةد مبةةد هللا اهلحةةروف

. و قيةة  د. حممةةود ح ةة  حممةةود، وحممةةد ح ةة  مةةواد، ل لامعةةا ، القةةاهرةالقيةةاص، دار العشةةر 
 سععوان باحلروف(، دار ال رقان، ممان.

  احلةةروف، املع ةةو  ل ر يةةل سةة  أمحةةد ال راهيةةدا= م مةةة ك ةةا   احلةةروف ل ر يةةل واسةة  ال ةةبيت
 والرازا.

 .احلروف، ل رازا= م مة ك ا   احلروف ل ر يل واس  ال بيت والرازا 
  ال وسةةةل  ى عةةةعامة الرتسةةةل، لشةةةها  الةةةدت  احل ةةة ،  قيةةة  د. أكةةةر  مثمةةةان توسةةةد، دار  ح ةةة

 احلرتة، سةداد.
 .ح   اليياغة   فعون الب غة، هلارون مبدالرازد، دار ال،اهرتة، البوتت 
 . ح   اجملاز سابط م قا  اجملاز، ل  يمان املزين= م ون البيان واألد 
 بيا  = امل ائل احل بيا .احل  
 ل   شر  أسيا  اممل ل بط يوسق،  قي  ميط ى  ما ، مب بة املثىن.احل  
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  ح ية ال ا امليون سشر  اموهر املبعون   الث مة فعون املعاين والبيان والبدتل، أمحد سة  مبةداملععل
،  قيةةةة   ليةةةةا  قةةةةب ن. و القةةةةاهرة، دار اليةةةةاحل، هةةةةة(،  قيةةةة  أمحةةةةد نبةةةةوا 1192الةةةةدمعهورا ب  

 .الب ا الع ميةسريو ، دار 
  ،احل ية فيما لبل فعل م   يرتد وسعية، ليوسد س  حممد سة  معةرتة،  قية  د. ميةط ى سة  محةزة

 وزارة األوقاف ابلرابط.
 . محاسة أق ما = احلماسة ألق ما 
  احلماسة ل بعرتا. ارتد عْ بد المحاسة = 
 ودراسةةة الةةدك ور مةةادو  ماسةةة البيةةرتة. ليةةدر الةةدت  م ةةق سةة  أق ال ةةرج البيةةرا،  قيةة  وشةةر احل

 س يمان  او،  مب بة اواجنق، القاهرة. 
  ال يد حممد توسد الباك  اين د.  قي  ،الدتفاومحاسة. 
 شةةةلرتة. أتليةةةد اسةةة  الشةةةلرا هبةةةة هللا سةةة  م ةةةق سةةة  محةةةزة الع ةةةوا احل ةةة ،  قيةةة  مبةةةد الماسةةةة احل

 .املعف امل وحق وأمساأ احلميق، معشورا  وزارة الثقافة، دمش 

  احلماسةةة املةرسيةةة، ألمحةةد سةة  مبدال ةة   امةةراوا ال ادليةةة  قيةة  د. حممةةد رضةةوان الداتةةة، دار ال بةةر
 املعاعر، سريو .

 ماسة س   ري اس  فار ،  قي  هادا ح   محودا، ماري الب ا، سريو .احل 
 .احلماسة، ألق ما ، طبعة جامعة اإلما  س عقي  د. مبدهللا م ي ن 
 ة، الوليةةد سةة  البعةةرتا.  قيةة  الةةدك ور حممةةد  سةةراهيل حةةور وأمحةةد حممةةد مبيةةد، ماسةةة، ألق مبةةاداحل

 (.هي ة أسو ظ  ل ثقافة والرتاث باجململ الثقا 
 جةةة و  ،اتج    مةةةرا  مشةةةبل املعهةةةاج= حواشةةةق اسةةة  القاسةةةل العبةةةادا الشةةةافعق م ةةةى در  ال ةةةاج

 الدت  مبدالرمح  س  أق سبر ال يوطق. 
 م ةةى درة الةةةواص   أوهةةا  اوةةواص ل عرتةةرا. دراسةةة و قيةة  الةةدك ور  حواشةةق اسةة  سةةرا واسةة  ظ ةةر

 أمحد طل ح انف س طان، مطبعة األمانة، القاهرة
  .حواشق ك ا  سيبوتل، ألق م ق ال ارسق وأق القاسل الز شرا وأق مبةدالعزتز العيةوين،  قية  د

 س يمان العيوين، دار طيبة اواراأ، مبة.
 ثمةةةان، ممةةةرو سةةة  حبةةةر امةةةاحو، س عقيةةة  وشةةةر  مبدال ةةة   حممةةةد هةةةارون، يةةةوان. أتليةةةد أق ماحل

 .  مؤس ة ال ارتخ العرق، دار  حياأ الرتاث العرق، سريو ، لبعان
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 حرف اخلاء

 
  اص. أتليد مبد امل ف س  حممد س   مساميل الثعال ، شرحل وم َّ  م يةل مةأمون سة  حميةق او اص

 .و ، لبعانالدت  امعان، دار الب ا الع مية، سري 
 .اواطرع  باملع ية( نس  ج = أرسل رسائل   الععو 
 . اواطرع ، نس  ج ،  قي  د. م ق ذو ال قار شاكر، دار الةر  اإلس مق، سريو 
  ،زانة األد  وغاتة األر ، ألق سبر س  حلة احلموا،  قي  ميةا  شةقيو، دار ومبعبةة اهلة و 

 سريو .
  عبةةةد القةةةاهر سةةة  ممةةةر البةةةةدادا،  قيةةة  مبةةةد ال ةةة   هةةةارون، لر ، د  ولةةةا ل ةةةان العةةةاأل زانةةةة

 .مب بة اواجنق، القاهرة
 .يائص الرتكيا، دراسة   ي ة مل ائل م ل املعاين، حملمد حممد أسو موسى، مب بة وهبة، القاهرة  
 طبعة دار الب ا امليرتةيائص   العرسية، ألق ال    س  ج ،  قي  حممد العلار، او. 
 ط، ألق القاسل الزجاجق،  قي  د.  ركق الع ية ، دار عةادر، سةريو . و قية  د. غةامن قةدورا او

 احلمد، دار ممار، ممان.
 .عة اإلم أ، حملمد شاكر، دار ال،اهرتة، البوتت   
  ،اوةة ف الععةةةوا سةةةف البيةةرتف والبةةةوفيف وك ةةةا  اإلنيةةةاف، د. حممةةد  ةةةري احل ةةةواين، دار الق ةةةل

 ح ا.

 الععوتف، د. ال يد رزد الطوتل، املب بة ال يي ية، مبة.او ف سف  

  ة  اإلن ةان   ال ةةة، حملمةد سةة  حبيةا البةةدادا،  قية  د.   يةةل  سةراهيل مطيةة، مب بةة الثقافةةة  
 الدتعية، القاهرة.

 البعز ال ةوا   ال  ان العر  =    اإلن ان لألعمعق. 
  احل ةةةةف،  قيةةةة  د. قةةةةو مةةةةراد، دار الب ةةةةا    ةةةة  اإلن ةةةةان، ألق احل ةةةة  سةةةةعيد سةةةة  هبةةةةة هللا سةةةة

 الع مية، سريو .
  ،ةةةة  اإلن ةةةةان، ألق إلسةةةةعاد الزجةةةةاج،  قيةةةة  د. وليةةةةد سةةةة  أمحةةةةد احل ةةةةف،  عةةةةدارا  احلبمةةةةة  

 سرتطانيا.
  ري البة     ال قيةق بال  يةق( مة  أغة ط العةوا ، لع ةق سة  ابيل الق ةطعطي ،  قية  د. حةامت 

 ، سريو . وطبل    أرسعة ك ا   ال يعي  ال ةوا.عاحل الاام ، مؤس ة الرسالة



مرتبة هجائيًّا -3441رمضان  -اإلبرازة الثانية  – ، وأهم طبعاهتاوالتفسري العربية كتب اللغة   

 

35 

 

 ألق مبيدة معمر س  املثىن، طبعة حيدر ابد. ،يلاو 
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 حرف الدال

 
 .الدارا  لألعمعق= الب ةة   شذور ال ةة 
  دامةةةق ال ةةة   ملربةةةة   انقةةةرتا ، حملمةةةةد م ةةةق سةةةة  حممةةةد مةةةة ن اليةةةدتقق،  قيةةةة  د. حممةةةد سةةةةاري

 راسا  الع يا، فرع ميرا ة، ليبيا. الدروت ، معشورا  أكاد ية الد

 جةةة و الةةةةدت   ،اتج    مةةةرا  مشةةةبل املعهةةةاج= ل  ةةةيوطق ،در  ال ةةةاج    مةةةرا  مشةةةبل املعهةةةاج
  مبدالرمح  س  أق سبر ال يوطق.

  الةةةةدر ال رتةةةةد وسيةةةةت القيةةةةيد، حملمةةةةد امل  عيةةةةمق،  قيةةةة  د. كامةةةةل سةةةة مان امبةةةةورا، درا الب ةةةةا
 الع مية، سريو .

 قية  د. أمحةد اوةراط، دار الق ةل، دمشة   م و  الب ا  املبعون، ل  ةمف احل ة ، يون  املدر ال 
 عقيةةةة  م ةةةةق معةةةةوض ومةةةةادو مبةةةةد املوجةةةةود، سدار الب ةةةةا الع ميةةةةة، طبعةةةةة  بالطبعةةةةة املع مةةةةدة(. مث

 .سريو 
 .الدراسا  اليو ية معد م ماأ ال لوتد، د. غامن قدورا احلمد، دار ممار، ممان 

  الوع ق وال ارخيق واملقارن، د. ع   ح عف، مب بة اآلدا ، مير.دراسا    م ل ال ةة 
 .دراسا    فقل ال ةة، د. عبعق الياحل، دار الع ل ل م تف 
 .دراسا  ألس و  القر ن البر ، حملمد مبد اوال  مايمة، دار احلدتث، القاهرة 
  ،وتشةةةمل  أ بةةةار الععةةةوتف دراسةةةا  ونيةةةوص لةوتةةةة، د. حممةةةد  سةةةراهيل البعةةةا، املب بةةةة املبيةةةة مببةةةة

لعبدالواحةةد املقةةرئ، وأ بةةار الععةةوتف البيةةرتف ل ع ةة  ال ةةريا ، واسةة  كي ةةان الععةةوا، و  قيةةا 
القوا  و  قيا حركاهتا نس  كي ان، ومع قة ممرو س  ك ثو  سشر  اسة  كي ةان، والةرد م ةى الععةاة 

رتاكيةةا الةةيت ظهةةر فيهةةا كةةل مةة  ألمحةةد ال رمةةق، وختةةرت  الةةعص، و  يةةل امم ةةة ال ع يةةة، وفهرسةةة ال
 ال امل وامل عوو   القر ن البر .

 .دراسة اليو  ال ةوا، د. أمحد   ار ممر، ماري الب ا، القاهرة 
 . دراسة   الععو البو  م    و معاين القر ن ل  راأ، املر ار أمحد دترة، دار ق يبة، سريو 
  اأ، املر ار أمحد دترة، دار ق يبة، سريو .دراسة   الععو البو  م    و معاين القر ن ل  ر 
  ةةةواص وشةةرحها وحواشةةيها و بم  هةةا، ألق حممةةد، القاسةةةل سةة  م ةةق احلرتةةرا.  قيةة  و ع يةةة  الدرة

. و قيةة  د. مبةةداحل يو فرغ ةةق م ةةق القةةرين، دار اميةةل سبةةريو  ومب بةةة الةةرتاث اإلسةة مق ابلقةةاهرة
  يي ية، مبة.مبدهللا س  م ق احل ي  ال كا ، املب بة ال
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 ةةةةا رة   األمثةةةةاو ال ةةةةائرة، لإلمةةةةا  محةةةةزة سةةةة  احل ةةةة  األعةةةةبهاين. حققةةةةل وقةةةةدَّ  لةةةةل ووضةةةةل الدرة الةةةة 
 .حواشيل وفهارسل مبد اجمليد قطام ، دار املعارف مبير

  ،الةةدرة الي يمةةةة ب  م ةةةل الععةةةو(، مةةةل  الرسةةةالة ال ةةةعية فيمةةا مةةةز احلاجةةةة  ليةةةل مةةة  القوامةةةد الععوتةةةة
نبهةةان احلاةةرمق،  قيةة  حممةةد سةة  سةةعيد سبةةران، دار األوراد، جةةدة. وطبعةةت ل ةةعيد سةة  سةةعد سةة  

 الدرة الي يمة ابم عاأ حممد س  ف   املطريا، غرا  ل عشر، البوتت.
  ،الةةدرر ال ةةعية بحاشةةية م ةةى شةةر  األل يةةة نسةة  العةةاظل(، لزكةةرع األنيةةارا،  قيةة  د. وليةةد احل ةةف

 دار اس  حز ، سريو .
  ل اهلوامل شر   ل اموامل، ألمحد س  األمف الشعقيطق،  قية  د. مبةدالعاو الدرر ال وامل م ى 

 ساري مبر ، دار البعوث الع مية، البوتت.  
 ح    امةةو مبد هللا س  مبد احمل   الرتكق ،  قي  د. ل  يوطق   ال   ري ابملأمور، الدرر املعثور ،

 ، القاهرة.طبعة دار هلر

 ور، ألمحةةةد ال دةةةلامق،  قيةةة  د. محةةةدا مبةةةدال  ا    يةةةل، امرت ةةةق، الةةةدرر    مةةةرا  أوائةةةل ال ةةة
 القاهرة.

   الدرر   شر  اإلجياز، حملمةد سة  احل ةف البيهقةق البيةذرا،  قية  د. حم ة  العمةريا، مطبومةا
 يادا مبة الثقا ، مبة.

 . درو  الب غة، حلع ق ياعد و  رت ، معاتة أمحد ال عوسق أمحد، دار اس  حز ، سريو 
 .الدرو  الععوا، حل   ياعد و  رت ، دار  ت ف الدولية، البوتت 
 .دس ور الع ماأ= جامل الع و    اعط حا  ال عون،  لعبدالع  األمحدنبرا 
  دقائ  ال يرتد، ألق القاسل س  حممد س  سعيد املؤد .  قي  الدك ور حةامت عةاحل الاةام ، دار

 البشائر، دمش .
  شيخ اإلما  أق سبر، مبد القةاهر سة  مبةد الةرمح  امرجةاين الععةوا، قةرأه ملاز. أتليد الاإلدنئل

 وم َّ  م يل أسو فهر، حممود حممد شاكر، مب بة اواجنق ابلقاهرة، 
  ،الةةةدنئل م ةةةى معةةةاين احلةةةدتث ابشةةة هد واملثةةةل، ألق حممةةةد القاسةةةل سةةة  كسةةةت العةةةو  ال رق ةةةطق

 ع مةةاأ، دار األمةةان، الةةرابط. و قيةة  د. حممةةد سةة   قيةة  د. حممةةد احلةةاج   ةةد، الراسطةةة احملمدتةةة ل
 مبدهللا القعاص، مب بة العبيبان، الرعض.

 دنئل   غرتةةا احلةةدتث. أتليةةد أق حممةةد، القاسةةل سة  كسةةت ال رق ةةطق،  قيةة  الةةدك ور حممةةد الة
 س  مبد هللا القعاص، مب بة العبيبان
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  سةةة  م ةةةق البةةةا رزا.  قيةةة  مبةةةد  قيةةةر وميةةةرة أهةةةل العيةةةر، ألق احل ةةة  م ةةةق سةةة  احل ةةة الدميةةةة
 ال  ا  حممد احل و، م  ز  الطبل والعشر دار ال بر العرق

 دتباج. أتليةةةد اإلمةةةا  أق مبيةةةدة، معمةةةر سةةة  املثةةةىن ال يمةةةق.  قيةةة  الةةةدك ور مبةةةد هللا سةةة  سةةة يمان الةةة
 امرسوع والدك ور مبد الرمح  س  س يمان العثيمف، مب بة اواجنق ابلقاهرة

 ر الباه ق= شعر ممرو س  أمحر.دتوان اس  أمح 
   رومةةةق، أق احل ةةة ، م ةةةق سةةة  العبةةةا  سةةة  جةةةرت .  قيةةة  الةةةدك ور ح ةةةف نيةةةار، دار الدتةةةوان اسةةة

 .الب ا والوكئ  الع مية، القاهرة
 قي  م ق مبد الع،يل، دار هناة مير، ابلقاهرة .، دتوان اس  زتدون  
  الشرد العرق، سريو دتوان اس  مقبل. م  س عقيقل الدك ور مزة ح  ، دار 
 .دتوان اس  ميادة= شعر اس  ميادة 
 .دتوان أق األسود الدد ليل،  قي  حممد ح    و عسف 
  ، دتةةةوان أق الطةةةا امل عةةة ، العةةةرف الطيةةةا ل يةةةازجق، دار عةةةادر سبةةةريو . وطبعةةةة مبةةةدالوها  مةةةزا

 معة ال أليد والرت ة والعشر ابلقاهرة.
 شبرا فييل قي ،ةيل اه   ل عل ال دتوان أق  . 
  دتوان أق العلل العل ةق، عةععة مة أ الةدت  أغةا، العةادا األدق الةرعض. وطبعةة حممةد أدتةا مبةد

 الواحد  ران، مطبوما   مل ال ةة العرسية سدمش .
  سشر  اوطيا ال  تزا،  قي  حممد مبده مزا ، دار املعارف، القاهرة.، دتوان أق ما 
 ل وقةةدَّ  لةةل ووضةةل فهارسةةل سةةوها  امليةةرا، مةة  مبراجع ةةل وقةةدَّ  لةةل دتةةوان أق ذ تةةا اهلةةذيل. شةةرح

 الدك ور عسف األتوق، املب ا اإلس مق
   دتةوان أق طالةا سة  مبةد املط ةا. عةععة أق ه َّةان املهزمةق البيةرا، س عقية  الشةيخ حممةد ح ة

  و عسف، معشورا  دار ومب بة اهل و
  سةةق امةةاه ق. دراسةةة و ةةل و قيةة  الةةدك ور ح ةة  حممةةد دتةةوان أق قةةيز، عةةي ق   سةة  األسةة ت األو

 ابجوده، مب بة الرتاث، القاهرة، مطبعة ال عة احملمدتة
 س ميةملاين ل دراسا  اإلطبعة املعهد األ ، قي  ات الد فاغعر ،ا ول نةد  دتوان أق. 
 .دتوان أمحد شوقق= املوسومة الشوقية 
  ل و قي  د. مادو س يمان ،صول حْ األل دتوان . 
 شر  راجق األمسر، دار الب ا  العرق، سريو . . و دتوان األ طل،  قي  د. فرر الدت  قباوة 
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  د . أتليةةد أق  سةةراهيل،  سةةعاد سةة   سةةراهيل ال ةةاراق،  قيةة  الةةدك ور أمحةةد   ةةار ممةةر، األدتةةوان
 .مراجعة الدك ور  سراهيل أنيز،  مل ال ةة العرسية ابلقاهرة

  ععل الةةةدك ور نةةةورا محةةةودا القي ةةةق، وزارة الثقافةةةة واإلمةةة   العراقيةةةة، سةةةود سةةة  تع ةةةر. عةةةاألدتةةةوان
 .املؤس ة العامة ل يعافة والطبامة، مطبعة اممهورتة

  مشةةى الببةةري ميمةةون سةة  قةةيز. شةةر  و ع يةة  الةةدك ور حممةةد حممةةد ح ةةف، العاشةةر مب بةةة األدتةةوان
 اآلدا  ابمماميز

  القاهرة.املعارفار  قي  ح   كامل اليري ، د ،ارتد عْ بد الدتوان ، 
  طي ةةة سرواتةةة وشةةر  اسةة  ال ةةبيت.  قيةة  الةةدك ور نعمةةان حممةةد أمةةف طةةل، مب بةةة اوةةاجنق احلدتةةوان

 ابلقاهرة
  ،دتوان اورن  سعت سةدر، رواتةة أق ممةرو سة  العة أ،  قية  ت ةرا مبةد الةة ، دار الب ةا الع ميةة

 ابلقاهرة.  قي  د. ح ف نيار، مطبعة دار الب ا امليرتة. و سريو 
  رامق العمريا.  عل وحققل راتعهر  فات  ، املعهد األملاين لألحباث الشرقية، سريو  الدتوان 
 . دتوان الز شرا بدتوان جار هللا الز شرا(،  قي  فاطمة اويمق، دار عادر، سريو 
  ودراسةة الةدك ور شافعق، اإلما  ال قية أسو مبد هللا، حممد س   درتز الشافعق.  ل و قي  الدتوان

  اهد ميط ى  لت، دار الق ل، دمش 
 .دتوان الشماا س  ضرار الذسياين. حققل وشرحل ع   الدت  اهلادا، دار املعارف مبير 
  ةةعةْ الدتةةوان د. م ةةق ياعةةر غالةةا، وراجعهةةا د. مبةةدالعزتز املةةانل، وأشةةرف م ةةى طبعهةةا   قيةة رى،  ل شَّ

األزدا، ألق فيةةةةد مةةةةؤرج ال دوسةةةةق، وهةةةةق مةةةة  الشةةةةيخ محةةةةد اماسةةةةر، ومعواهنةةةةا  شةةةةعر الشةةةةع رى 
طبعةةة س عقيةة   أمحةةد حممةةد مبيةةد،  عةةدار اجملمةةل الثقةةا   سةةو مث  مطبومةةا    ةةة العةةر ، الةةرعض.

أشهر طبعا  الدتوان اليت أ رجها الع مة مبد العزتز امليم ، ونشرها ضم  ك اسةل الطرائةد و  ظ .
 .بفيها نقص( األدسية

  مزة ح  ، دمش  .ي  د ق ،ا مَّ ر  ط  الدتوان. 
  دتةةوان العبةةا  سةة  مةةردا ،  ةةل و قيةة  قةةو امبةةورا، نشةةر مدترتةةة الثقافةةة العامةةة   وزارة الثقافةةة

 واإلم     اممهورتة العراقية، سةداد.
 . دتوان العلاج، رواتة األعمعق وشرحل، م  س عقيقل مزة ح  ، دار الشرد العرق، سريو 
  وشرحل الدك ور سليل  يل امبي ق، دار عادر، سريو ،  عرجق.  عل وحققلالدتوان 
 . دتوان الق او الب ق،  قي   ح ان مبا ، دار الثقافة، سريو 
  قطامق.  قي   سراهيل ال امرائق وأمحد مط و ، دار الثقافة، سريو .الدتوان 
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 عةةةادر،  دتةةةوان البميةةةت سةةة  زتةةةد األسةةةدا.  ةةةل وشةةةر  و قيةةة  الةةةدك ور حممةةةد نبيةةةل طرت ةةةق، دار
 سريو .

  دتوان 
د
  قي  ح   كامل اليري ، معهد املرطوطا  العرسية، القاهرة. ،ادبلعقالز م    ل  ةل امل

  قي  ح   كامل اليري ، معهد املرطوطا  العرسية، القاهرة.، دابْ ثق  ا العل املدتوان  
 .)درلبَّل ال َّعدا، ضم  بشعراأ أموتون

 دتوان امل
 ع ق، ضم  بشعراأ أموتون(.دتوان املرَّار األسدا ال ق 
  رق  شلةةف، املةةرق    األكةة  ممةةرو سةة  سةةعد، واملةةرق    األعةةةر ممةةرو سةة  حرم ةةة.  قيةة  كةةارت  املدتةةوان

 عادر، دار عادر، سريو 
 .دتوان املزرد س  ضرار الةط اين،  قي    يل  سراهيل العطية، مطبعة أسعد، سةداد 
   العبةةوا مبدالواحةد شةع ن، مؤس ةةة الع يةاأ. مث  قيةة  دتةوان املعةاين، ألق هةة و الع ةبرا،  قية

 أمحد س يل غامن، دار الةر  اإلس مق.

  اةةة يا  مةةةل شةةةر  ي وافةةةر ي ألق حممةةةد، القاسةةةل سةةة  حممةةةد سةةة  سشةةةار األنبةةةارا. مةةة  سطبعةةةل املدتةةةوان 
ومقاس ةةة ن ةةرل و ذتي ةةل حبةةواش ي ورواع  لعةةدة لةةةوتف وم مةةاأ كةةارلو  تعقةةو  نتةةل، مطبعةةة اآلابأ 

 لي وميف، سريو ا
  وان،ةر  شةعر  عل وحققل وشةرحل الةدك ور واضة  مبةد اليةمد، دار عةادر ،عاسةة امعداالدتوان .

   العاسةة امعدا.
  قيةة  . و د. شةةبرا فييةةل، وهةةق سشةةر  اسةة  ال ةةبيت، دار ال بةةر ،  قيةة ذسياينالةةعاسةةةة الدتةةوان 

 حممد أسو ال ال  سراهيل، دار املعارف، القاهرة.
 اشق احلارمق= شعر العلاشق احلارمق.دتوان العل 
 . دتوان العمر س   ولا العب ق.  ل وشر  و قي  الدك ور حممد نبيل طرت ق، دار عادر، سريو 
  دار الب ا. مث طبعة س عقي  مبد ال  ار فراج ،طبعة دار الرتاث، ذليف سشر  الع برااهلدتوان. 
  ،طبعةة سشةر  أق سةعيد و  دار املعارف، القاهرة. حممد أسو ال ال  سراهيل،  قي دتوان امرئ القيز

 ال بَّرا، حقَّقها أنور م يان، وحممد الشواسبة، وعدر  م  مركز زاتد ل رتاث والثقافة.
  دتوان أمية س  أق الي ت.  عل وحققل وشرحل الدك ور سليل  يل امبي ق، دار عادر، سريو 
 .)دتوان أنز س  زنيل، ضم  بشعراأ أموتون 
 و  سةةة  حلةةةر.  قيةةةة  وشةةةر  الةةةدك ور حممةةةد توسةةةةد جنةةةل، دار سةةةريو  ل طبامةةةة والعشةةةةر، دتةةةوان أ

 سريو .
  ونز. قي  حممد الطاهر س  ماشور ،درْ ار س  سةد شَّ دتوان سل  ، 
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  دتةةوان سشةةر سةة  أق  ةةاز  األسةةدا. مةة  س عقيقةةل الةةدك ورة مةةزة ح ةة ، مطبومةةا  مدترتةةة  حيةةةاأ
 لقومق ال ورتة، دمش الرتاث القد  سوزارة الثقافة واإلرشاد ا

  م ق ذو ال قار شاكر، دار الةر  اإلس مق. قي  رًّا، شل  دتوان أتسَّطل 
 دتوان جرتر، سشر  حممد س  حبيا.  قي  الدك ور نعمان حممد أمف طل، دار املعارف، القاهرة 
 قي  ح ف نيار  ،دتوان  يل سثيعة. 
 مب بة اواجنق.ادو س يمان قي  د. م ،رواتة اس  الب   ،دتوان حامت الطائق ، 
 . دتوان حافو  سراهيل، ام عاأ أمحد أمف و  رت ، دار العودة، سريو 
 اليري ح   كامل  و قي  .وليد مرفا  قي   رضق هللا معل، دتوان ح ان س  كست. 
  دار الب ا امليرتة ،عععة الع مة امليم  ،روْ يد س  مةل دتوان محدل. 
 الدك ور ممر مبد الرسوو، دار املعارف، القاهرةدتوان درتد س  اليمة.  قي  . 
  رمةةة، غةةي ن سةة  مقبةةة العةةدوا، شةةر  اإلمةةا  أق نيةةر أمحةةد سةة  حةةامت البةةاه ق عةةاحا الدتةةوان ذا

األعةةمعق، رواتةةة اإلمةةا  أق العبةةا  مع ةةا. حققةةل وقةةدَّ  لةةل وم َّةة  م يةةل الةةدك ور مبةةد القةةدو  أسةةو 
 الرسالة.عاحل، مؤس ة 

   ل و قية  ماضةر مبةد القةادر فيَّةاض حرفةوش، دار عةادر، سةريو ، دتوان رسيعة س  . مقرو  الا   
 لبعان

 .دتوان زهري س  أق سد مى = شر  دتوان زهري س  أق س مى 
 .دتوان زتد  اوري  الطائق= شعر زتد اويل الطائق 
  الب ةةةةا دتةةةةوان سةةةةعيل، مبةةةةد سةةةة  احل ةةةةعا . س عقيةةةة  األسةةةة اذ مبةةةةد العزتةةةةز امليمةةةة ، مطبعةةةةة دار

 .امليرتة، القاهرة
  دتةةوان سةة مة سةة  جعةةدو، عةةععة حممةةد سةة  احل ةة  األحةةوو.  قيةة  الةةدك ور فرةةر الةةدت  قبةةاوة، دار

 الب ا الع مية، سريو ، لبعان، 
  مز الابعق، رواتة األمر  وأق مبيدة م  األعمعق. م  س عقيقل وشةرحل وال ع ية  املدتوان شعر  

 لدوو العرسية، معهد املرطوطا  العرسية، م يل ح   كامل اليري ، جامعة ا
  ثقةةةا العبةةةدا. مةةة  س عقيقةةةل وشةةةرحل وال ع يةةة  م يةةةل ح ةةة  كامةةةل اليةةةري ، جامعةةةة املدتةةةوان شةةةعر

 الدوو العرسية، معهد املرطوطا  العرسية، 
  دتوان شعر حامت س  مبد هللا الطائق وأ باره. عةععة قةو سة  مةدر  الطةائق، رواتةة هشةا  سة  حممةد

دراسةةةة و قيةةة  الةةةدك ور مةةةادو سةةة يمان  ةةةاو، مطبعةةةة املةةةدين، املؤس ةةةة ال ةةةعودتة مبيةةةر، الب ةةة ، 
 القاهرة
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  لط ةةق اليةقاو ودرتةة اوطيةةا، وهةق سشةر  األم ةةل الشةع مرا،  مةةل   قية د، ْبةدتةوان طلرلفلةة سةة  العل
ل املؤس ةةة أمةةاد  طبعهةةا  دارةد الثقافةةة وال عةةون   دولةةة البعةةرت  ابل عةةاون مةةو ال ةةةة العرسيةةة سدمشةة ، 

 العرسية، سريو .
  قيةة  . و ةعةةوا، شةةر  األعةةمعق.  قيةة  ح ةةان فةة   أوغ ةةق، دار عةةادر، سةةريو الدتةةوان ط يةةل 

 .حممد مبد القادر أمحد، دار الب ا  امدتد، سريو 
  ،دتوان مامر س  الط يل، رواتة أق سبر، حممد سة  القاسةل األنبةارا مة  أق العبةا ، أمحةد سة  قةو

 .ر، سريو مع ا، دار عاد
 .دتوان مبدالرمح  س  ح ان= شعر مبدالرمح  س  ح ان 
 .دتوان مبدهللا س  الزَّسري األسدا= شعر مبدهللا س  الزَّسري األسدا 
 .دتوان مبدة س  الطبيا = شعر مبدة س  الطبيا 
  ،دتةةوان مبيةةد هللا سةة  قةةيز الرقيةةا ،  قيةة  وشةةر  حممةةد توسةةد جنةةل، دار سةةريو  ل طبامةةة والعشةةر

 .سريو 
  امل  شةةةرد  شةةةارلز نتةةةل، دارد الب ةةةا والوكئةةة  القوميةةةة ابلقةةةاهرة.  قيةةة يةةةد سةةة  األسةةةرص، ب  دتةةةوان مل 

د. ح ف نيَّار، وام مد فيها م ةى طبعةة امل  شةرد نتةل، مةل  ضةافة سعةد القيةائد  إب راجطبعة و 
 تعيَّة ابلقاهرة.وال ع يقا ، وطبع ها دار احل   ابلقاهرة، مثَّ طبع ها مؤ َّرا مب بة الثقافة الد

    دتةةةوان مةةةةدا سةةةة  زتةةةةد العبةةةةادا،  قيةةةة  حممةةةد جبةةةةار املعيبةةةةد، معشةةةةورا  وزارة الثقافةةةةة واإلرشةةةةاد
 اممهورتة العراقية، سةداد، س   ة ك ا الرتاث.

  دتةوان مةةروة سة  الةةورد، شةةر  اسة  ال ةةبيت،  قيةة  مبةد املعةةف امل ةةوحق، طبةل وزارة الثقافةةة واإلرشةةاد
 القومق، سورع.

 لط ةةةةةق اليَّةةةةةقاو ودرتَّةةةةةة اوطيةةةةةا، وهةةةةةق سشةةةةةر  األم ةةةةةل   قيةةةةة ن م قمةةةةةة سةةةةة  مبلةةةةةدلة ال عةةةةةل، دتةةةةةوا
 الشع مرا، دار الب ا  العرق حب ا.

 دتوان ممارة س  مقيل.  عل وحققل شاكر العاشور، سامد  وزارة اإلم   العراقية م ى نشره 
 شةةر  دتةةوان ممةةر سةة  أق ،ةةر  دتةوان ممةةر سةة  أق رسيعةةة، س عقيةة  حممةةد حميةةق الةدت  مبداحلميةةد. وان

 .رسيعة
 .دتوان ممرو س  أمحر = شعر ممرو س  أمحر 
 .دتوان ممرو س  شأ  األسدا،  قي  قو امبورا، مطبعة اآلدا    العلد 
  طبعةة مث  ح   كامل اليري ، معهد املرطوطا  العرسيةة   القةاهرة. قي  ة، ي ل رو س  قلم  مْ دتوان مل

 ب بة ماري الب ا، سريو .د.  يل العطية، مس عقي  
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  مةةل و قيةة  د. م ةةق أسةةو وطبعةةة جب أ ةة  ميةةدان، يادا جةةدَّة األدق.  قيةة و ، ثدةة ْ رو سةة  كد ْمةةدتةةوان مل
 زتد، دار سعد الدت ، دمش .

 . دتوان ممرو س  معدتبر  الزسيدا = شعر ممرو س  معدتبر 
  سبريو .دتوان معرتة س  شداد، س عقي  حممد سعيد مولوا، املب ا اإلس مق 
  دتوان قيز س  اوطيل.  قي  الدك و ياعر الدت  األسد، دار عادر، سريو 
  مبدال  ار فراج ،  قي قيز س  ذرت  بقيز لبىن(دتوان. 
 .دتوان كدثلري   مزَّة.  عل وشرحل الدك ور  ح ان مبا ، نشر و وزتل دار الثقافة، سريو ، لبعان 
  قيةة  سةةامق مبةةق العةةاين، معشةةورا  مب بةةة العهاةةة، دتةةوان كعةةا سةة  مالةةف األنيةةارا. دراسةةة و

 .سةداد، مطبعة املعارف، سةداد
  دتةةةةوان لبيةةةةد سةةةة  رسيعةةةةة العةةةةامرا،  قيةةةة   ح ةةةةان مبةةةةا ، نشةةةةر وزارة اإلمةةةة     البوتةةةةت، مطبعةةةةة

 حبومة البوتت.
  مب بةة د.   يل العطية، وهق سرواتة هشا  سة  حممةد الب ة   قي دا ، عل ر اإل  مل عْ يط س  تةل ق  دتوان لل ،

 ماري الب ا.
  ي ية.  قي  وشر  الدك ور واض  اليمد، دار عادر، سريو األدتوان لي ى . 
  دتةةوان  عةةون لي ى. ةةل و قيةة  وشةةر  مبةةد ال ةة ار أمحةةد فةةراج، مطبومةةا  مب بةةة ميةةر، دار ميةةر

 .ل طبامة
 .دتوان حممود غعيل= شعر حممود غعيل 
 ، الدار العاملية دتوان مه هل س  رسيعة. شر  و قد  ط و حر. 
 . دتوان نييا س  راب = شعر نييا س  راب 
  الرسالة.دتوان تزتد س  م ر  غ احلمريا.  عل وحققل الدك ور مبد القدو  أسو عاحل، مؤس ة 
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 حرف الذال

 
 نس  مالف،  قية   مبةد اآللةل نبهةان،   ةة ل ز شرا ذكر معاين أسعية األمساأ املوجودة   امل يل ،

و قية  د. غعةيل اليعبعةاوا، مطةاسل  (.1939، امةزأ األوو ب33طا  العرسية، اجمل د  معهد املرطو 
 الي ا، مبة.

  ذتةل فيةةي  مع ةا. أتليةةد موفةة  الةدت ، أق حممةةد، مبةةد ال طيةد سةة  احلةةافو سة  أق العةةز، توسةةد
ة س  حممد البةدادا الععوا ال ةوا، نشر و ع ية  األسة اذ حممةد مبةد املةععل   ةاجق، العاشةر مب بة

 ال وحيد ابمماميز، املطبعة العموذجية



مرتبة هجائيًّا -3441رمضان  -اإلبرازة الثانية  – ، وأهم طبعاهتاوالتفسري العربية كتب اللغة   

 

45 

 

 حرف الراء

 
  نيةوص األ بةار. أتليةد أق القاسةل، حممةود سة  ممةر الز شةرا،  قية  مبةد األمةري  رسرااألرسيل  

 .مهعا، معشورا  مؤس ة األم مق ل مطبوما ، سريو ، لبعان
 .الرحل واملعزو جملهوو= الب ةة   شذور ال ةة 
 عياين= ال    الرابين   الرد م ى البعياين.رد الدمامي  م ى الب 
 .الرد م ى الععاة ألمحد ال رمق= دراسا  ونيوص لةوتة 
 رد م ةى الععةاة، نسة  ماةاأ، أق العبةا ، أمحةد سة  مبةد الةرمح  ال رمةق القةرط . دراسةة و قيةة  الة

 ل دك ور حممد س   سراهيل البعا، دار انم يا 
 طةةةةأ   اإلتاةةةةا ، نسةةةة  الطةةةةراوة،  قيةةةة  د. حةةةةامت عةةةةاحل رسةةةةالة اإلفيةةةةا  سةةةةبع  مةةةةا جةةةةاأ مةةةة  او

 الاام ، دار الشؤون الثقافية، سةداد.
 .الرسالة الشافية لعبدالقاهر امرجاين= م ث رسائل    ملاز القر ن 

  يةةاهل والشةاح ، ألق العةة أ املعةرا. نةةص حمقةة  مةل مةةد ل اترخيةق وموضةةومق، الةةدك ورة الرسةالة
 لشاط.(، دار املعارفمائشة مبد الرمح  بسعت ا

  ،الرسةةةالة العةةةذراأ   مةةةوازت  الب غةةةة وأدوا  الب اسةةةة، ألق الي ةةةر الشةةةيباين،  قيةةة  مبةةةا  أرحي ةةةة
 معشورا  البشري، فا .

  ة ران، ألق الع أ املعةرا، ومعهةا نةصق حمقة  مة  رسةالة اسة  القةار .  قية  وشةر  الةدك ورة الرسالة
 ر املعارف، القاهرةمائشة مبد الرمح  بسعت الشاط.(، دا

  ئبةةةة،  مةةة أ الشةةةيخ أق العةةة أ املعةةةرا. مةةة  س عقيقةةةل وشةةةرحل وضةةةبطل ومعارضةةة ل حممةةةد املرسةةةالة 
 س يل امعدا، دار عادر، سريو 

  .الرسةةالة املوضةةعة   ذكةةر سةةرقا  أق الطيةةا امل عةة  وسةةاقط شةةعره، ألق م ةةق اوةةامق،  قيةة  د
 حممد توسد جنل، دار عادر سبريو .

 لة الوضعية العادتة لعاد الدت  مبدالرمح  األجيق= م ون البيان واألد .الرسا 
 .رسالة    مرا  بأرأت بل( ل شها  او اجق= أرسل رسائل   الععو 
 .رسالة   احلروف العرسية مع وسة ل عار س   يل= الب ةة   شذور ال ةة 
 .رسالة   الطرت   ى مقاف عا= امل ع ، حملمود حممد شاكر 
 الة   املؤنثاث ال مامية لع ها لعور الدت  س  نعمة امزائرا= الب ةة   شذور ال ةة.رس 
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 .رسالة   أمث ة ال يرتد ل بزكوا=  مومة اليرف وشروحها وحواشيها 
  ،رسةةةالة    وجيةةةل العيةةةا، نسةةة  هشةةةا  األنيةةةارا،  قيةةة  د. ح ةةة  موسةةةى الشةةةامر، دار ألةةةرقل

 األردن.
  ع   س  قاسل املرادا،  قي  د. سهري حممد    ية.رسالة    ل اإلمرا ، ل 
   رسةةةالة كةةة    البةةة   والقةةةر ن، ألق جع ةةةر سةةة  حممةةةد سةةة  رسةةة ل الطةةة ا، ومقالةةةة كةةة ، ألمحةةةد سةةة

 فار ،  قي  د. أمحد ح   فرحا ، دار ممار، ممان.
  ،قيةةة  رسةةةال ان   ال ةةةةة ألق احل ةةة  م ةةةق سةةة  مي ةةةى الرمةةةاين، و ةةةا  معةةةازو احلةةةروف، واحلةةةدود 

  سراهيل ال امرائق، دار ال بر، ممان.
  رسةةةال ان نسةةة  األنبةةةةارا، اإلغةةةرا    جةةةدو اإلمةةةةرا ، وملةةةل األدلةةةة   أعةةةةوو الععةةةو. أتليةةةةد أق

ال كا  مبد الرمح  س  حممد األنبةارا، قةد  هلمةا ومة  س عقيقهمةا سةعيد األفةةاين، مطبعةة امامعةة 
 ال ورتة

 ؤلةةةةةد   الععةةةةةو،  قيةةةةة   يلةةةةةة احل ةةةةة ، وم ةةةةةألة   ك مةةةةةة رسةةةةةال ان ل ز شةةةةةرا، ك ةةةةةا  امل ةةةةةرد امل
 الشهادة،  قي  د. ح   الشامر،   ة اجململ الع مق العراقق، اجمل د اوامز مشر.

  احو. س عقي  وشر  مبد ال    حممد هارون، مب بة اواجنق ابلقاهرةامرسائل 
   د. م ةةق جنةةل مي ةةى، دار الب ةةا رسةةائل القاضةةق ال اضةةل  ةةري الةةدت  مبةةدالرحيل البي ةةاين،  قيةة

 الع مية، سريو .
  ،رسةةائل   ال ةةةة، ألق حممةةد سةة  ال ةةيد البط يوسةةق،  قيةة  د. وليةةد ال ةةراق ، مركةةز امل ةةف فييةةل

 الرعض.
 . رسل امليعد دراسة لةوتة اترخيية، د. غامن قدورا احلمد، مؤس ة املطبوما  العرسية، سريو 

 ل ةةةةةيد الشةةةةةرتد امرجةةةةةاين،  قيةةةةة  د. معيةةةةةور الةامةةةةةدا، الرشةةةةةاد   شةةةةةر  اإلرشةةةةةاد، حملمةةةةةد سةةةةة  ا
 مط وما  يادا مبة، مبة.

  رش  الوىن م ى ن،ل نيل املىن، حملمد س  مبدالعزتز نيةيد، وزاد م يةل وأضةاف ال مرتعةا  أسةو سبةر
 س  ساري ابجعيد، دار األوراد، جدة.

  قية  الةدك ور أمحةد حممةد  باين   شر  حروف املعاين لإلما  أمحد سة  مبةد العةور املةالقق.املرعد 
 اوراط، دار الق ل ة دمش 

  رو  املعاين      ري القر ن الع،يل وال ةبل املثةاين ب   ةري األلوسةق(، ألق الثعةاأ حممةود سة  مبةدهللا
 األلوسق،  قي  د. ماهر حبوش و  رت ، مؤس ة الرسالة العاملية، سريو .
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 حممةد مةات  موسةى، دار أروقةة، ممةان بأكمةل روضة العق أ ونزهةة ال اة أ، نسة  حبةان،  قية  
 الطبعا (. مث  قي  طارد س  مبدالواحد س  م ق، دار اس  اموزا، الدما . 

  ،رقانة الرو  بالقييدة البافية   ال يرتد( ألمحد س  حممود امعدا احلع ةق، وشةرحها ل  ةيوطق
 القاهرة.  قي  د. سيان حممد امباوا، املب بة العمرتة، ودار الذ ائر،
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 حرف الزاي

 
  .زاد امل ري   م ل ال   ري، لعبدالرمح  س  م ق اموزا القرشق، طبعة وزارة األوقاف   قطر

 وطبعة املب ا اإلس مق و دار اس  حز ، سريو .
 زاهةةةر   غرتةةةا أل ةةةال اإلمةةةا  الشةةةافعق، ألق معيةةةور، حممةةةد سةةة  أمحةةةد األزهةةةرا. دراسةةةة و قيةةة  ال

 طومق سشعا ، دار البشائر اإلس ميةالدك ور مبد املععل 
 زاهةةر   معةةاين ك مةةا  العةةا ، ألق سبةةر حممةةد سةة  القاسةةل األنبةةارا.  قيةة  الةةدك ور حةةامت عةةاحل ال

 الاام ، ام ىن سل مز الدت  البدوا العلار، مؤس ة الرسالة
 .زسدة الب غة، حملمد س  مبدالزتز نييد، دار طيبة اواراأ، مبة 
  شةةةةرحل م ةةةق حممةةةةد لبةةةةا ، ألق  سةةةعاد  سةةةراهيل سةةةة  م ةةةق احليةةةرا القريواين.دا  ومثةةةر األاآلزهةةةر

زكةق مبةار ، حققةل وزاد     يةي ل وضةبطل وشةرحل حممةد  وضبط البلاوا، ميط ى الباق احل  .
 .حميق الدت  مبد احلميد، دار اميل

  مةةةةد كةةةل   األمثةةةاو واحلبةةةل، ل ع ةةة  اليوسةةةةق. حققةةةل الةةةدك ور حممةةةد حلةةةق والةةةدك ور حماألزهةةةر
األ اةةةةر،  معشةةةةورا  معهةةةةد األحبةةةةاث والدراسةةةةا  ل  عرتةةةةا، الشةةةةركة امدتةةةةدة دار الثقافةةةةة، الةةةةدار 

 البيااأ، املةر 
 زهرة، ألق سبر حممد س  داود األعبهاين،  قي   سراهيل ال امرائق، مب بة املعار، األردن.ال 
 مارضةةل  عةةولل وم ةة  رازا، الزتعةةة ب  الب مةةا  اإلسةة مية العرسيةةة(، ألق حةةامت أمحةةد سةة  محةةدان الةة

و قيةةةة  سةةةةعيد  عةةةةععاأ.، مركةةةةز الدراسةةةةا  والبعةةةةوث اليمةةةة  ،م يةةةةل ح ةةةةف سةةةة  فةةةةي  هللا احلةةةةرازا
 الةاومنق، دار اميل.

  زتعة العرائز م  الطرف والع ائز فيمةا ت رةرج م ةى األعةوو الععوتةة مة  ال ةروع ال قهيةة، ليوسةد
 لعوادر، دمش .س  ح   املقدسق،  قي  د. ع و  مبداهلادا، دار ا
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 حرف السني

 
 بعة   القراأا ، نس   اهد،  قي  شوقق ضيد، دار املعارف، القاهرة.ال  
 .ال بف العليا ب  ن،ل مة  ال بيا(، ملونا مبداحل يو= حاشية الدسوقق م ى مة  ال بيا 
  حققةةةل  يةةةاحة. أتليةةةد أق حممةةةد مبةةةد هللا سةةة  حممةةةد سةةة  سةةةعيد سةةة  سةةةعان او ةةةاجق احل ةةة ، السةةةر

وم َّ  م يل ووضل فهارسةل الةدك ور العبةوا مبةد الواحةد شةع ن، دار قبةاأ ل طبامةة والعشةر وال وزتةل، 
 القاهرة

 . سر ععامة اإلمرا ، نس  ج ،  قي  ح   هعداوا، دار الق ل، دمش 
 قةةرئ املع هةةق، نسةة  القاعةة ،  قيةة   د. م ةةق سةة  حممةةد مطيةةدسةةراج القةةارئ املب ةةدا و ةةذكار امل ،

 .امل ف فهد لطبامة امليعد الشرتد، املدتعة العبوتة مل 
 . سراج الب بية، شر    ة األحبة   رسل احلروف العرسية، مليط ى طم و ، دار البيائر، دمش 
   عيةةون   شةةر  رسةةالة اسةة  زتةةدون. أتليةةد  ةةاو الةةدت  سةة  نبا ةةة امليةةرا،  قيةة  حممةةد أسةةو السةةر

 ال ال  سراهيل
  دة. أتليد اإلما  م ل الدت  أق احل   م ق سة  حممةد ال ةراوا، حققةل  عادة وس ري اإلفاالس ر

وم   م يل ووضةل فهارسةل الةدك ور حممةد أمحةد الةدايل، قةدَّ  لةل الةدك ور شةاكر ال عةا ، دار عةادر، 
 سريو 

  مث ابسةةل  سةةقطد الزنةةد وضةةوأده، ال ةةعيد ال ةةيد م بةةادة، معهةةد املرطوطةةا  د.سةةقط الزنةةد، طبعةةة .
 فرةر الةدت  قبةاوة  قية  د.و . مطبعةة دار الب ةا امليةرتة     ةة أجةزاأ ، ةقطلارو  طبعة مل شة

 .دار سريو  دار عادر(بوطبعة . اإلتاا    شر  سقط الزند وضوئل ل رطيا ال  تزاابسل  
 . ال   ، ألق مبيد القاسل س  س  ،  قي  د. حامت عاحل الاام ، مؤس ة الرسالة، سريو 
 ة اإلم أ، حملمد قعدتل الرمحاين، دار ال،اهرتة، البوتت.س ل انر قاأ م ى   ع 
 . ال مرقعدتة ب  انس عارة(، ألق القاسل ال يثق ال مرقعدا= م ون البيان واألد 
  معةةةة ال ةةةأليد والرت ةةةة عبةةةد العزتةةةز امليمةةة لآليل   شةةةر  أمةةةايل القةةةايل ألق مبيةةةد الببةةةرا، الةةةمسةةةط ،

ذتةةةةل و    ةةةةر ال ةةةةمط ب .والةةةةآليل ل ببةةةةرا، وال ةةةةمط ل ميمةةةة  والعشةةةةر، القةةةةاهرة. األمةةةةايل ل قةةةةايل،
   ( ل ميم .الآليل، وهو شر  لذتل أمايل القايل ولي ة ذت ل

  ،سةةهل األحلةةال   وهةةل األل ةةال، نسةة  احلعب ةةق،  قيةة  د. حةةامت عةةاحل الاةةام ، مؤس ةةة الرسةةةالة
 سريو .
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 فهمةةةق سةةةعد، مةةةاري الب ةةةا، سةةةوائر األمثةةةاو م ةةةى أفعةةةل، حلمةةةزة سةةة  احل ةةة  األعةةة هاين،  قيةةة  د .
 سريو .

  كةةوركيز مةةواد، مطبعةةة اجملمةةل الع مةةق ، سةةيبوتل  مةةا  الععةةاة    كر الدارسةةف  ةة و امةة  مشةةر قةةريا 
 العراقق. 

  ،)ال ريا  الععةوا   ضةوأ شةرحل لب ةا  سةيبوتل بمةل  قية  قطعةة مة  اجمل ةد اوةامز مة  شةرحل
  قي  د. مبداملععل فائز، دار ال بر، دمش .
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 حرف الشني

 
 ال لْرد، لألعمعق= مطبوع مل  شاأ لألعمعقال.   
 . الشاأ، لألعمعق،  قي  د. عبي  ال ميمق، دار أسامة، سريو 
 شا    م ل القوا  نس  القطاع.  قي  الدك ور عاحل العاتد، دار  شبي يا، الرعضال 
  ،املب بةةةةة املبيةةةةة، مبةةةةة الشةةةةافية   م ةةةةل ال يةةةةرتد، نسةةةة  احلاجةةةةا،  قيةةةة  ح ةةةة  أمحةةةةد العثمةةةةان

 املبرمة.
  .شةةذا العةةرف   فةة  اليةةرف، ألمحةةد احلمةة وا،  قيةة  رضةةا م ةةق مرفةةا ، دار الةةرعحف، ممةةان

 وضبط حممد أمحد قاسل، املب بة العيرتة، سريو . وطبعة ميط ى الباق احل  ، القاهرة.
 ب بة العيرتة.شذور الذها، نس  هشا ، مل شر  و قي  حممد حميق الدت  مبداحلميد، امل 
  شرا  الرا  فيما ت وعل سل ل عزا وامل را  بشر  ل ة ة أسيةا  مع ةوسة لعبةدالقاهر امرجةاين   األمةر

 الذا م ى حرف واحد(، لعمر الطراسيشق،  قي  د. البدراوا زهران، دار املعارف.
 .شر  اس  العاظل م ى األل ية = شر  أل ية اس  مالف نس  العاظل 
 ومعةةل مععةةة ام يةل س عقيةة  شةةر  اسةة  مقيةةل حملمةةد ل يةةة اسةة  مالةف، نسةة  مقيةةل، شةر  اسةة  مقيةةل أل

حميةةةق الةةةدت  مبداحلميةةةد، القةةةاهرة. وال ةةةذتيل وال بميةةةل لشةةةر  اسةةة  مقيةةةل، حملمةةةد مبةةةدالعزتز العلةةةار، 
مطبعةةة ال لالةةة، القةةاهرة. و قيةة  د. م ةةق سةة  حممةةد سةة  ونةةيز، دار اسةة  امةةوزا، الةةدما . و قيةة  

 بع ببق، دار الع ل ل م تف.رمزا معري ال
  شةةر  اسةة  هشةةا  م ةةى ابنةةت سةةعاد، مةةل  حاشةةية م ةةى شةةر  ابنةةت سةةعاد نسةة  هشةةا ، لعبةةدالقادر

 البةدادا. 
 . شر  اس  تعي  = شر  امل يل نس  تعي 
  شةةر  أسعيةةة سةةيبوتل، ألق حممةةد سةةعيد سةة  املبةةار  سةة  الةةدهان،  قيةة  د. ح ةة  شةةاذيل فرهةةون، دار

   قي  د. م أ حممد رأفت، دار الط ئل، القاهرة.الع و ، الرعض. مث
  شر  أسيا   ع   املعط . أتليد أق حممد توسد س  احل ة  سة  مبةدهللا ال ةريا ،  قية  عسةف

 حممد ال وا ، مطبوما  مركز  عة املاجد ل ثقافة والرتاث سدق
   مةةد امرجةةاين، دراسةةة   يةةل وامل وسةةط ل ز شةةرا. شةةر  ال ةةيد الشةةرتد م ةةق سةة  حماملشةةر  أسيةةا

 و قي  مبداحلميد الببي ق، دار البشائر اإلس مية، سريو 
 .شر  أسيا  سيبوتل، ألق جع ر الععا ،  قي  وهبة م ويل ساملة، مب بة الشبا ، القاهرة 
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 .شر  أسيا  سيبوتل، ألق حممد توسد ال ريا ، حققل حممد م ق س طاين، دار املأمون 
 ا، لعبةةد القةةادر البةةةدادا،  قيةة  مبةةد العزتةةز راب  وتوسةةد الةةدقاد، دار شةةر  أسيةةا  مةةة  ال بيةة

 املأمون.
   با ةةةا، ل لةةةواليقق.  قيةةة  ودراسةةةة الةةةدك ورة طيبةةةة محةةةدا سةةةودا، مطبومةةةا  جامعةةةة الشةةةر  أد

 البوتت
  ،شر  أشعار اهلذليف. عععة أق سعيد احل   س  احل ف ال برا، حققةل مبةد ال ة ار أمحةد فةراج

 .حممد شاكر، مب بة دار العروسة، القاهرة راجعل حممود
  ل  ارسق.= ك ا  الشعر شر  األسيا  املشب ة اإلمرا 
   شةةر  اآلجروميةةة، إلسةةراهيل ال قةةاين،  قيةة  د. سةةعود اوعةةف، ممةةادة البعةةث الع مةةق، جامعةةة اإلمةةا

 حممد س  سعود اإلس مية.
 ر ال،اهرتة، البوتت.شر  اآلجرومية، والد األزهرا،  قي  د. حاتد العبهان، دا 
 .شر  اآلجرومية، لع ق س  مبدهللا ال عهورا،  قي  د. حممد   يل شرف، دار ال   ، القاهرة 
  ،قيةة  أمحةةد الع يةةوا، دار الب ةةا الع ميةةة، سةةريو . شةةر  األزهرتةةة   م ةةل العرسيةةة، والةةد األزهةةرا 

 طبعة ميط ى الباق، مير.و 
 ه  ال ةةالف(  ى أل يةةة اسةة  مالةةف(، املطبةةوع مةةل حاشةةية شةةر  األ ةةوين م ةةى أل يةةة اسةة  مالةةف بمةةع

 اليبان م يل، أو اليت حققها حممد حميق الدت  مبداحلميد.
  شةةر  األ ةةوين ألل يةةة اسةة  مالةةف، لع ةةق سةة  حممةةد األ ةةوين، عةةععل ميةةط ى ح ةةف أمحةةد، دار

 ال بر، سريو ، وهو مطبوع مل حاشي ل ل يبان.
   احلرترتة، ألق البقاأ العب ا،  قي  د. ياعر ح ةف م ةق، دار شر  األل ال ال ةوتة م  املقاما

 سعد الدت ، دمش .
  ،  شةةةر  األل يةةةة نسةةة  مالةةةف، ل ع ةةة  سةةة  قاسةةةل املةةةرادا،  قيةةة  د. فرةةةر الةةةدت  قبةةةاوة، دار ال ةةة

القةةةةاهرة. وقةةةةد طبةةةةل مةةةة  قبةةةةل ابسةةةةل ب وضةةةةي  امل ةةةةالف واملقاعةةةةد(، س عقيةةةة  د. مبةةةةدالرمح  م ةةةةق 
  يا  األزهرتة، القاهرة بفيها أ طاأ(.س يمان، مب بة الب

  ،شةةةر  األل يةةةة، ألق مبةةةدهللا حممةةةد سةةة  أمحةةةد اهلةةةوارا،  قيةةة  مبداحلميةةةد ال ةةةيد حممةةةد مبداحلميةةةد
 املب بة األزهرتة ل رتاث، القاهرة.

  ،شةةةر  األل يةةةة، ألق مبةةةدهللا حممةةةد سةةة  أمحةةةد اهلةةةوارا،  قيةةة  مبداحلميةةةد ال ةةةيد حممةةةد مبداحلميةةةد
 رتة ل رتاث.املب بة األزه

 .شر  األمث ة جملهوو ب  اليرف(=  مومة اليرف وشروحها وحواشيها 



مرتبة هجائيًّا -3441رمضان  -اإلبرازة الثانية  – ، وأهم طبعاهتاوالتفسري العربية كتب اللغة   

 

53 

 

 .شر  األومنوذج، لألردسي ق، معاتة أنور الداغ  اين 
  ،شةةر  ال ع ةةة الوردتةةة، أق ح ةةص سةة  م، ةةر سةة  الةةوردا،  قيةة  د. مبةةدهللا الشةة و، مب بةةة الرشةةد

 الرعض.
 املةرادا،  قية  د. حممةد مبيةد، مب بةة اإل ةان،  شر  ال  هيل بالق ل الععوا(، ل ع   سة  قاسةل

 املعيورة.
   قيةةة  د. مبةةةدالرمح  ال ةةةيد ود. سةةةدوا املر ةةةون، هلةةةر    ةةةهيل، نسةةة  مالةةةف األندل ةةةق،الشةةةر 

 ل طبامة.
 .شر  ال يرتد العزا، ل  يد الشرتد امرجاين،  قي  حممد الزفزاف، مطبعة حلازا، القاهرة 
 القارا،  قي  ماهر أدتا حبوش، دار ال با ،  سطعبوو. شر  ال يرتد العزا، ل م  م ق 
   يرتد. أتليد ممر س  كست الثماني ،  قي  الدك ور  سراهيل س  س يمان البعيمق، مب بةة الشر 

 الرشد، الرعض
 .شر  ال يرتد، ل ثماني ،   قي   سراهيل البعيمق، مب بة الرشد، الرعض 
  عز،  قي  أ. د. هادا هنر، وأ. د. هة و ياجةق احملةامق،  شر  ال عرتد سارورا ال يرتد، نس 

 دار ال بر ل طبامة والعشر وال وزتل، األردن.
  ،شةةر  ال  رةةيص، حملمةةد سةة  حممةةد البةةاسر ،  قيةة  د. حممةةد ميةةط ى عةةوفية، املعشةةأة العامةةة ل عشةةر

 ليبيا.
 فةة   ام يةةل سشةةر   شةةر  امرجةةاوا م ةةى شةةواهد اسةة  مقيةةل، لعبةةداملععل مةةوض امرجةةاوا، و امشةةل

 شواهد اس  مقيل حملمد قطة العدوا، دار ال بر.
   مل   الععو. أتليد  ما  العرسية مبد القاهر امرجاين،  قي  حممد مثمةان، العاشةر مب بةة امشر

 . و قي  د.   يل مبدالقادر مي و، الدار العثمانية سعمان ودار اس  حز  سبريو .الثقافة الدتعية
 ق مبدهللا س  ال رار،  قي  د. رومة حممد ياجق، دار الب ا الع مية، سريو .شر  اممل، أل 
   دود الععوتةةة. أتليةةد  ةةاو الةةدت  سةة  مبةةد هللا سةة  أمحةةد ال ةةاكهق، دراسةةة و قيةة  الةةدك ور احلةةشةةر

 عاحل س  ح ف العاتد، مطبوما  جامعة اإلما  حممد س  سعود اإلس مية
 ق، مطبةوع مةل  شةرو  محاسةة أق مةا  دراسةة موازنةة   معاهلهةا شر  احلماسة ألق القاسل ال ارسة

 و طبيقها، الدك ور حممد مثمان م ق.
  ،شةةر  احلماسةةة، املع ةةو  ألق العةة أ املعةةرا،  قيةة  ح ةةف حممةةد نقشةةل، دار الةةةر  اإلسةة مق

 سريو .
 . شر  احلماسة، لألم ل الشع مرا،  قي  م ق امل ال محودان، دار ال بر، دمش 
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  احلماسة، ل   تزا،  قي  حممد حميق الدت  مبداحلميد، مطبعة حلازا، القاهرة. شر 
 .شر  احلماسة، ل مرزوقق،  قي  مبدال    هارون وأمحد أمف، دار اميل 
   شةر  مةة  ال بيةا امل ةمى = دمامي  م ى مة  ال بيا، لإلما  حممد س  أق سبةر الةدمامي الشر

 .سشر  املزج
 البافية = شر  البافية. شر  الرضق م ى 
   شر  البافية ل رضق.رضق م ى البافيةالشر = 
 .شر  ال رورا لألمث ة   اليرف=  مومة اليرف وشروحها وحواشيها 
  ،شةةةةر  ال ةةةةعد ب  يةةةةر املعةةةةاين   م ةةةةو  الب غةةةةة(، ام عةةةةاأ عةةةةاحل راضةةةةق الشةةةةمرا، دار ال،اهرتةةةةة

 البوتت. وهو مطبوع   شرو  الب مة.
  ل ب ا  = شر  ك ا  سيبوتل ل  ريا . شر  ال ريا 
 .شر  ال يوطق م ى أل ية اس  مالف= البهلة بالعهلة( املرضية 
 .شر  الشافية ل لارسردا= مل  مومة الشافية 
 .شر  الشواهد الب ى= املقاعد الععوتة 
  شةةةر  اليةةةدور سشةةةر  وزائةةةد الشةةةذور نسةةة  هشةةةا ، حملمةةةد سةةة  مبدالةةةدائل ال مةةةاوا،  قيةةة  د. حممةةةد

    مثمان، دار الطبامة احملمدتة، القاهرة.ح
 .شر  اليرف اليةري، ل  يمان العيوين، دار طيبة اواراأ 
 .شر  العيا  م ى موامل ال كوا، لعيا  الدت  اإلس راتي = شرو  العوامل 
  ، شةةر  العيةةا  م ةةى كافيةةة اسةة  احلاجةةا، اميةةا  الةةدت   سةةراهيل سةة  حممةةد سةة  مرسشةةاه اإلسةة راتي

 حممد ابسل ميون ال ود، دار الب ا الع مية، سريو . قي  د. 
   هةة(،  951شر  العيةا  م ةى كافيةة اسة  احلاجةا، ميةا  الةدت   سةراهيل سة  حممةد اإلسة راتي  ب

  قي  حممد ابسل ميون ال ود.سريو ، دار الب ا الع مية
 ران، دار املعارف.شر  العوامل املائة الععوتة ل لرجاين، والد األزهرا،  قي  د. البدراوا زه 
   يةةي    ال ةةةة، ألق معيةةور اسةة  امبةةان. دراسةةة و قيةة  الةةدك ور مبةةد امبةةار جع ةةر القةةزاز، الشةةر 

 قدَّ  لل  سراهيل الوائ ق، دار الشؤون الثقافية العامة، سةداد
  ،شةةر  ال يةةي ، املع ةةو   ى أق القاسةةل الز شةةرا،  قيةة  د.  سةةراهيل الةامةةدا، معهةةد البعةةوث

 أ  القرى، مبة. جامعة
   يةةةي ، نسةةة  هشةةةا  ال رمةةةق. دراسةةةة و قيةةة  الةةةدك ور مهةةةدا مبيةةةد جاسةةةل، وزارة الثقافةةةة الشةةةر 

 1واإلم  ، اممهورتة العراقية
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 .شر  ال يي ، نس  هشا  ال رمق،  قي  مهدا مبيد جاسل، وزارة الثقافة العراقية 
 هةة(،  قية  مبةدالوها   435دادا ب  شر  ال يي ، ألق القاسل مبدهللا س  حممد سة  ياقيةا البةة

 .القاهرة، دار طةراأ ، معاتة أق مازن اوويل،س  حممد العلدواين
 ،معاتةة حممةد سة  سة يل ال باسيةدا، مطبعةة جةاورجيو ، سةريو . شر  أل ية اس  مالةف، نسة  العةاظل 

 .مبد احلميد ال يد، دار اميل، سريو  و قي 
  هةة(،  قية   934سدر الدت  حممد س  رضةق الةدت  الةةزا ب   شر  أل ية اس  مالف، ألق ال كا

 أمحد معرت زت و .سريو ، دار الب ا الع مية
 .شر  أل ية اس  مالف، لعبدالرمح  العي ،  قي  د. جناة اليازجق، املب بة ال يي ية، مبة 
 وم ق، شةةر  أل يةةة اسةة  معةةط، نسةة  القةةوا  مبةةد العزتةةز سةة   عةةة املوعةة ق،  قيةة  م ةةق موسةةى الشةة

 مب بة اورجيق، الرعض.
  ، شةر  القيةائد ال  ةل املشةهورا . عةععة أق جع ةر أمحةةد سة  حممةد الععةا ،  قية  أمحةد  طةةا

 دار احلرتة ل طبامة، مطبعة احلبومة، سةداد.
   قيةةةةائد ال ةةةةبل الطةةةةواو اماه يةةةةا ، ألق سبةةةةر األنبةةةةارا،  قيةةةة  مبةةةةد ال ةةةة   هةةةةارون، دار الشةةةةر

 املعارف، القاهرة.
  قيائد العشر، ل رطيا ال  تزا،  قي  فرةر الةدت  قبةاوة، معشةورا  دار اآلفةاد امدتةدة، ال شر

 .سريو 
   قي  د. ح   احل ،ق، وقو ، لرضق الدت  اإلسرتاابذا، بكافية اس  احلاجا(بافية الشر 

 . قي  توسد ح   ممر، معشورا  جامعة سعةازاسشري، طبامة جامعة اإلما . و 
  .شةةر  البافيةةة الشةةافية   م مةةق العةةروض والقافيةةة، ألق العرفةةان حممةةد سةة  م ةةق اليةةبان،  قيةة  د

 ف و    يل، دار الوفاأ، اإلسبعدرتة.
   قي  د. مبداملععل هرتدا، دار املأمون ل رتاث. بافية الشافية، نس  مالف األندل ق،الشر  
  =م ل اإلمرا ، مليع هاقدمة البافية  املشر  شر  البافية، نس  احلاجا . 
 .شر  الب وا لبعاأ األفعاو=  مومة اليرف وشروحها وحواشيها 
 .شر  البي ين ل  يرتد العزا=  مومة اليرف وشروحها وحواشيها 
   نسة  هشةا  األنيةارا. الةدك ور هةادا هنةةر، ألق حيةةان،  معةة البدرتةة   م ةل ال ةةة العرسيةة الشةر

 . و قي  ع   رواا، دار مرجان، القاهرة.وال وزتلدار اليازورا الع مية ل عشر 
   مةل   الععةو. أتليةةد القاسةل سة  حممةةد سة  مباشةر الواسةطق الاةةرتر،  قية  الةدك ور رجةةا الشةر 

 .مثمان حممد،  يدتر الدك ور رماان مبد ال وا ، مب بة اواجنق ابلقاهرة
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   سراهيل الزتدا احل ي ، قةرأه وم َّة   مل ألق ال    مثمان س  ج ،  م أ الشرتد ممر س   الشر
 م يل حممود س  حممد املوع ق، هي ة أسو ظ  ل ثقافة والرتاث، دار الب ا الوطعية

   مةةل. عةةع ل اسةة  سرهةةان العبةة ا، اإلمةةا  أسةةو القاسةةل مبةةد الواحةةد سةة  م ةةق األسةةدا، حققةةل الشةةر 
 .اث العرقالدك ور فائز فار ، البوتت، اجمل ز الوط  ل ثقافة وال عون والرت 

   مل، لألع هاين أق احل ة  م ةق سة  احل ةف البةاقويل.  قية  الةدك ور  سةراهيل سة  حممةد أسةو الشر 
 .مباة، مطبوما  جامعة اإلما  حممد س  سعود اإلس مية

  شر  ال مل، ل ثماني ، بطدبل ابسل  ال وائد والقوامد(،  قية  مبةدالوها  حممةود البع ةة، مؤس ةة
 الرسالة، سريو .

 .شر  املرا    ال يرتد، لبدر الدت  العي ،  قي  د. مبدال  ار جواد، مطبعة الرشيد 
 .شر  املرادا م ى األل ية =  وضي  املقاعد وامل الف 
   ع قةةةةةا  ال ةةةةةبل، ل قاضةةةةةق أق مبةةةةةد هللا احل ةةةةةف سةةةةة  أمحةةةةةد الةةةةةزوزين.  قةةةةةد  مبةةةةةد الةةةةةرمح  املشةةةةةر

 .امليطاوا، دار املعرفة، سريو 
   العشر، ل رطيا القزوت ،  قي  فرر الدت  قباوة.شر  املع قا 
  شر  املة    الععةو، حملمةد سة  مبةدالرحيل العمةرا املةي ين،  قية  د. مبةدالقادراهلييت، جامعةة قةان

 تونز، سعةازا.
   يةةةل   عةةةععة اإلمةةةرا  املوسةةةو  ابل رمةةةري. أتليةةةد عةةةدر األفاضةةةل القاسةةةل سةةة  احل ةةةف املشةةةر 

 .ور مبدالرمح  العثيمف، دار الةر  اإلس مقاووارزمق،  قي  الدك 
   و قيةةةة  مبةةةةدال طيد اوطيةةةةا، دار  املعريتةةةةة.  دارة الطبامةةةةة يةةةةل، نسةةةة  تعةةةةي  الععةةةةوا، املشةةةةر

العروسة، البوتت. و قي  د.  سراهيل حممد مبدهللا، دار سعد الةدت ، دمشة . وليةت األ ةريت   عةا 
  قيقيهما   ك ا  واحد!

 ر  ا  يارا  امل ال الا .شر  امل ا يا  = ش 
   قيةة  كةةارلو  تعقةةو  نتةةل، مطبعةةة اآلابأ الي ةةوميف.سةة  األنبةةاراألق سبةةر  اةة يا  املشةةر  ، 

 .حممد أسو ال ال  سراهيل و قي 
   ركق الع يةبةق، مب بة الرشد، الرعض. د. زولية الببري، ألق م ق الش وسف،  قي امقدمة املشر  
   م ل اإلمرا ، مليع ها  ةاو الةدت  أق ممةرو مثمةان سة  احلاجةا. دراسةة قدمة البافية املشر  

 .و قي   او مبد العاطق  يمر أمحد ، مب بة نزار ميط ى الباز، مبة املبرمة، الرعض
   بة، نس  ابسشاذ،  قي   الد مبد البر ، املطبعة العيرتة، البوتت.احملقدمة املشر  
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 ين، ألمحةةةد سةةة  مبةةةدال  ا  امل ةةةوا،  قيةةة  د. ف عةةةق م ةةةق ح ةةةانف، شةةةر  املقدمةةةة الععوتةةةة ل شةةةعرا
 مطبعة األمانة، القاهرة.

  شةةةر  املقدمةامزرتةةةة، جيمةةةل سةةةف الةةةرتاث اليةةةو  العةةةرق القةةةد  والةةةدر  اليةةةو  احلةةةدتث، د. غةةةامن
 قدورا احلمد، معهد اإلما  الشاط ، جدة.

 . شر  املقر = ال ع يقة نس  الععا 
  األل ية لل.شر  املبودا= شر   
   شةةر  امل ةةوكق   ال يةةرتد، نسةة  تعةةي ،  قيةة  د. حممةةد احملرعةةاوا، دار الب ةةا، ميةةر. و قيةة

 فرر الدت  قباوة، املب بة العرسية، ح ا.
 .شر  الععو اليةري، ل  يمان العيوين، دار طيبة اواراأ، مبة 
 ةةق البةةوا ، دار الع ةةةو ، شةةر  الةةع،ل األوجةةز   مةةا تهمةةز ومةةا ن تهمةةةز، نسةة  مالةةف،  قيةة  د. م 

 الرعض.
 .شر  اهلداتة، ألق العبا  املهدوا،  قي  د. حاز  سعيد حيدر، دار ممار، ممان 

 .شر  اهلوارا= شر  األل ية ل هوارا 
  شر  الوافية ن،ل البافية، ألق ممرو، مثمان سة  احلاجةا الععةوا. دراسةة و قية  الةدك ور موسةى

 امل  عيرتة سبةداد ومطبعة اآلدا    العلدسعَّاا م وان الع ي ق، امامعة 
  شر    هيل ال وائد و بميل املقاعد بالق ل الير (، ل ع   س  قاسل املةرادا،  قية  د. ياعةر

 ح ف م ق، دار سعد الدت ، دمش .
  ،)ام عةةاأ حممةةد مل ةةعود سةة  ممةةر سةة  سةةعد الةةدت  ال   ةةازاين، شةةر   يةةرتد العةةزا بال يةةرتد العةةزا

و قيةة  الةةدك ور مبةةد العةةاو سةةاري مبةةر ، العاشةةر املب بةةة األزهرتةةة ار املعهةةاج، جةةدة. جاسةةل احملمةةد، د
   .ل رتاث، القاهرة

  شةةر   ةةل الزجةةاجق، املع ةةو   ى اسةة  هشةةا  األنيةةارا بولةةيز لةةل(،  قيةة  د. م ةةق حم ةة  مةةاو
 هللا، ماري الب ا، سريو .

  نشةةر جامعةةة أ  القةةرى، شةةر   ةةل الزجةةاجق، نسةة   ةةروف اإلشةةبي ق،  قيةة  سةة وى حممةةد مةةر ،
 مبة املبرمة.

  شر   ل الزجاجق، نس  مي ور اإلشبي ق،  قي  عاحا أسو جعا. 
 .شر   ل الزجاجق، ألق  سعاد الةافقق،  قي   سراهيل اليوس ق، دار ال با ،  سطعبوو 
   قيةة  أمحةةد رجةةا أسةةو سةةاري، هةةة( 391شةةر  حةةروف املعةةاين، مبةةدالباقق سةة  حممةةد البةةةدادا ب ، 

 دار ال   . ،مم ان
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  ،شةةر  دتةةوان أق الطيةةا امل عةة ، ألق البقةةاأ العبةة ا، ام عةةاأ ميةةط ى ال ةةقا و  ةةرت ، دار املعرفةةة
 سريو .

 . شر  دتوان أق ما ، ل رطيا ال  تزا، ام عاأ راجق األمسر، دار الب ا  العرق، سريو 
  محةةد أمةةف ومبةةد ال ةة   هةةارون، ماسةةة، ألق م ةةق أمحةةد سةة  حممةةد املرزوقةةق. نشةةره أاحلشةةر  دتةةوان

 دار اميل، سريو 
  ماسةةةة، ل شةةةيخ أق زكةةةرع قةةةو سةةة  م ةةةق ال  تةةةزا، الشةةةهري ابوطيةةةا. مةةةاري الب ةةةا، احلشةةةر  دتةةةوان

 سريو 
  رزدد. م  جبمعل وطبعل وال ع ي  م يل مبدهللا  مساميل الياواالشر  دتوان . 
  عاشرون دار الب ا  العرق، سريو  ع . وضعل مبد الرمح  ال قوقق، الاملشر  دتوان. 
  ،شةةةر  دتةةةوان ذا الرمةةةة، نسةةة   ةةةروف اإلشةةةبي ق،  قيةةة  د. مةةةوض العةةةولقق، يادا املدتعةةةة املعةةةورة

 املدتعة العبوتة.
   شر  دتوان زهري س  أق س مى، عةععة مع ةا، الةدار القوميةة ل طبامةة والعشةر، القةاهرة، ميةورة مة

 طبعة دار الب ا.
 رسيعة،  قي  حممد حميق الدت  مبد احلميد، دار األندلز.شر  دتوان ممر س  أق  
  .شر  دتوان كعا سة  زهةري، عةععة اإلمةا  أق سةعيد سة  احل ة  سة  احل ةف سة  مبيةد هللا ال ةبرا

 .مطبعة دار الب ا والثائ  القومية ابلقاهرة
 رشةاد واألنبةاأ، شر  دتوان لبيد س  رسيعة العةامرا. حققةل وقةد  لةل الةدك ور  ح ةان مبةا ، وزارة اإل

  .البوتت
  شةةةر  شةةةافية اسةةة  احلاجةةةا   م مةةةق ال يةةةرتد واوةةةط، ل راةةةر اليةةةزدا. دراسةةةة و قيةةة  الةةةدك ور

 .ح   أمحد  و مثمان، مؤس ة الرعن، سريو 
  ،شةةر  شةةافية اسةة  احلاجةةا. أتليةةد الرضةةق األسةةرتاابذا، مةةل شةةر  شةةواهده لعبةةد القةةادر البةةةدادا

مهما األسا ذة حممةد نةور احل ة  وحممةد الزقةراف وحميةق الةدت  حققهما وضبط غرتبهما، وشر  مبه
 .مبد احلميد،  دار ال بر العرق، سريو 

  شر  شافية اس  احلاجا، لرك  الدت  األسرتاابذا. دراسة و قي  الدك ور مبةد املقيةود حممةد مبةد
 املقيود، مب بة الثقافة الدتعية

 احلةارمق، ممةادة البعةث الع مةق، جامعةة أ   شر  شذور الذها، حملمد امةوجرا،  قية  د. نةواف
 القرى، مبة.
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  تاةةا  ألق م ةةق ال ارسةةق. أتليةةد مبةةد هللا سةة  سةةرا،  قةةد  و قيةة  الةةدك ور ميةةد اإلشةةر  شةةواهد
ميةةط ى دروتةة ، مراجعةةة الةةدك ور حممةةد مهةةدا مةة  ،  مةةل ال ةةةة العرسيةةة، اهلي ةةة العامةةة لشةةؤون 

 .املطاسل األمريتة، القاهرة
  الشافية ل بةدادا، مطبوع     ر شر  الشافية ل رضق.شر  شواهد 
  ،شةةر  شةةواهد املةةة ، ل  ةةيوطق،  ع يقةةا  حممةةد حممةةود الشةةعقيطق، وام ةةىن سةةل أمحةةد ظةةافر كوجةةان

 معشورا  دار مب بة احلياة، سريو .
 . شر  مقود اممان   م ل املعاين والبيان، ل  يوطق، دار ال بر، سريو 
 فةةو، نسةة  مالةةف األندل ةةق،  قيةة  مةةديان الةةدورا، مطبعةةة العةةاين، شةةر  ممةةدة احلةةافو ومةةدة ال 

 سةداد.
 .شر  موامل امرجاين، ل عد هللا اليةري= شرو  العوامل 
 .شر  ميون اإلمرا ، لع ق س  فااو اجملاشعق،  قي  د. مبدال  ا  س يل، دار املعارف، القاهرة 
 د رسةةةل مبةةةد ال طيةةةد، مطبعةةةة ح ةةةان، شةةةر  ميةةةون ك ةةةا  سةةةيبوتل، ألق نيةةةر اجملرتطةةةق،  قيةةة  مبةةة

 القاهرة.
  شةةر  قطةةر العةةدى وسةةل اليةةدى، نسةة  هشةةا ، شةةر  و قيةة  حممةةد حميةةق الةةدت  مبداحلميةةد، املب بةةة

العيةةةةرتة. و قيةةةة  و ع يةةةة  أق سةةةة و احلاةةةةرمق، دار اآلكر، عةةةةععاأ. ومعاتةةةةة حممةةةةد البقةةةةامق، دار 
 ال بر، سريو .

 ميةةط ى القوجةةوا بشةةيخ زاده(،  قيةة  د.   مساميةةل شةةر  قوامةةد اإلمةةرا  نسةة  هشةةا ، حملمةةد سةة  
 مروة، دار ال بر، دمش .

  ،  شةةر  قوامةةد اإلمةةرا  نسةة  هشةةا ، حمليةةق الةةدت  البةةاف يللق،  قيةة  فرةةر الةةدت  قبةةاوة، دار طةة
 دمش .

  شةةر  قوامةةد البديةةروتة   الععةةو، لع ةةق سةة    يةةل البديةةروا،  قيةة  د.  غةةر ا  الشةةلراوا، مؤس ةةة
 ريو .الرسالة، س

 قية  و ع ية  الةدك ور باليةوا  أنةل نسة  مالةف( شر  كافية اس  احلاجا، لبدر الدت  س   امةة  .
 حممد حممد داود، دار املعار ل عشر وال وزتل

  شر  كافية اس  احلاجا، ل شيخ مبد العزتز س   عة املوع ق. دراسة و قية  و ع ية  الةدك ور م ةق
 ل ودار األملالشوم ق، دار البعدا ل عشر وال وزت

  شةةر  كافيةةة اسةة  احلاجةةا، ليعقةةو  سةة  أمحةةد سةة  حةةاجق مةةوض،  قيةة  د. سةةعد أسةةو نةةور، مب بةةة
 اإل ان، املعيورة.
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 .شر  ك ا  احلدود لألسذا، نس  قاسل املالبق،  قي  د.  امل ويل الدمريا، وكالة الشرود 
 هل ةةبورا(،  قية  د.  الةةد شةر  ك ةا  سةةيبوتل وال ةذتيل م يةةل بالرسةل األ ةةري(، ليةاحل سةة  حممةد با

 ال وجيرا، مب بة امل ع ، الدما .
 .   شر  ك ا  سيبوتل، ألق احل   الرماين،  قي  د. شرتد العلار، دار ممار ودار ال 
  شر  ك ا  سيبوتل، ألق ال ال قاسل سة  م ةق الية ار البط يوسةق،  قية  د. معةي  العةو ، دار

 امل مر، املدتعة العبوتة.
   وأما اهلي ة امليرتة العامة ل ب ا  نشر بأجزاأ معل(، سيبوتل، ألق سعيد ال ريا شر  ك ا .

طبعة دار الب ا الع مية وطبعة مبداملعطق أمف ق علق ف ي  ان م ي  ان ابل قط واأل طاأ! وقد 
حققت قطل م  الشر ، راجل  ك ا  اند غا ، وفوائت ك ا  سيبوتل، وال ريا  الععوا، ضرورة 

 وما ق مل الشعر م  الارورة، وما ذكره البوفيون م  اإلدغا ، و دغا  القراأ. الشعر،

  ،شةةر  كةة  وس ةةى ونعةةل، ملبةةق سةة  أق طالةةا القي ةةق،  قيةة  د. أمحةةد ح ةة  فرحةةا ، دار ممةةار
 ممان.

  ،هةة(،  739 رةر الةدت  مثمةان سة  م ةق اسة   طيةا جة ت  ب  لشر  لةة  يرتد اسة  احلاجةا
 .ادر الطوتل.القاهرة، دار طةراأ، دار الثقافة قي  مبدهللا مبدالق

 .شر  حملة أق حيان، ل  اضل ال ماوا،  قي  د. مبداحلميد الوكيل 
  ،شر  ما تقل فيل ال يعيد وال عرتد. أتليد أق أمحد، احل ة  سة  مبةد هللا سة  سةعيد الع ةبرا

 .ده مبير قي  مبد العزتز أمحد، نشر مب بة ومطبعة ميط ى الباق احل   وأون
  شر  م  املقيود   م ل اليرف، لعمةر سة  م ةبر احلمةوا،  قية  د. حممةد سب ةو ، و سةراهيل

 رقوقق، الدار الشامية.
   شةةةةر  مةةةةة  ال بيةةةةا امل ةةةةمى سشةةةةر  املةةةةزج، لبةةةةدر الةةةةدت  الةةةةدمامي ،  قيةةةة  د. مبةةةةداحلافو ح ةةةة

 الع ي ق، مب بة اآلدا ، القاهرة. 
   حممد أسو ال ال  سراهيل  قي ، تشقر  رترا ل شَّ احلشر  مقاما. 
  شةةةةر  مقيةةةةورة اسةةةة  درتةةةةد و مرا ةةةةا، ل مه ةةةة ،  قيةةةة  د. حممةةةةد جاسةةةةل الةةةةدروت ، مب بةةةةة الرشةةةةد

 ابلرعض.
  مةةرا ، العةةاظل والشةةار  اإلمةةا  أسةةو حممةةد القاسةةل سةة  م ةةق احلرتةةرا البيةةرا. حققةةل اإلشةةر  م عةةة

 .الدك ور فائز فار ، دار األمل ل عشر وال وزتل، األردن
 ر  م عة اإلمرا ، ل  يوطق،  قي  د. أمحد رجا أسو ساري، دار الاياأ، البوتت.ش 
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  شةةر  مع،ومةةة اسةة  الشةةععة   البيةةان واملعةةاين، ألق ال اةةل حمةةا الةةدت  حممةةد سةة  أق سبةةر احلمةةوا
 احلع ق،  قي  د. أق أوتز زكرعأ  وياين، دار املازرا،  ونز.

  ،لوليد س  حامد س  مبدال  ا ، مب بة نور الع ل، القاهرة.شر  ن،ل   ة الرجاأ   م ل اإلم أ 
  شةةةةةر  نبةةةةةت اسةةةةة  هشةةةةةا  امليةةةةةرا مةةةةة  قوامةةةةةد اإلمةةةةةرا ، نسةةةةة   امةةةةةة،  قيةةةةة  د. ال ةةةةةيد أمحةةةةةد

 مبدالراضق، مب بة الثقافة الدتعية، القاهرة.
   ب غة، نس  أق احلدتد.  قي  حممد أسو ال ال  سراهيل، دار اميل سريو الشر  هن 
   ال  رةةةيص، و شةةة مل م ةةةى    يةةةر سةةةعد الةةةدت  ال   ةةةازاين م ةةةى   رةةةيص امل  ةةةا . ومواهةةةا شةةةرو

ال  ةةا    شةةر    رةةيص امل  ةةا ، نسةة  تعقةةو  املةةةرق. ومةةرو  األفةةرا    شةةر    رةةيص امل  ةةا ، 
لبهةةةاأ الةةةدت  ال ةةةببق. واإلتاةةةا  ل رطيةةةا القةةةزوت . وحاشةةةية الدسةةةوقق م ةةةى شةةةر  ال   ةةةازاين   

   ريص امل  ا .
    شةةرو  العوامةةل لعبةةدالقاهر امرجةةاين وحملمةةد سةة  سريم ةةق ال كةةوا، وتشةة مل م ةةى    ةةة اإل ةةوان

شةةر  العوامةةل املائةةة ل  كةةوا، مليةةط ى سةة   سةةراهيل الة يبةةويل. وشةةر  العيةةا  م ةةى موامةةل ال كةةوا، 
 شةةةر  لعيةةا  الةةةدت  اإلسةةة راتي . وشةةةر  موامةةةل امرجةةةاين، ل ةةةعد هللا اليةةةةري. و  ةةةرت  الةوامةةةل  
 العوامل ل لرجاين، ألمحد س  حممد ال طاين.  قي   ليا  قب ن، دار الب ا الع مية، سريو .

  شةةةةرو  محاسةةةةة أق مةةةةا  دراسةةةةة موازنةةةةة   معاهلهةةةةا و طبيقهةةةةا، الةةةةدك ور حممةةةةد مثمةةةةان م ةةةةق، دار
 األوزامق، سريو .

 قا و  ةرت ، إبشةراف  قي  ميةط ى ال ة ، ل   تزا واس  ال يد وعدر األفاضل،شرو  سقط الزند
 الدك ور طل ح ف، اهلي ة امليرتة العامة ل ب ا 

 . شعر اس  ميادة،  عل وحققل حعا  يل حداد، مطبوما   مل ال ةة العرسية سدمش 
  حةةةوص األنيةةةارا.  عةةةل وحققةةةل مةةةادو سةةة يمان  ةةةاو، قةةةدَّ  لةةةل الةةةدك ور شةةةوقق ضةةةيد، األشةةةعر

 مب بة اواجنق ابلقاهرة
  الةف، غيةةاث سة  غةوث ال ة ةة . عةععة ال ةبرا، روات ةةل مة  أق جع ةر، حممةةد  طةل، أق ماألشةعر

 .س  حبيا،  قي  الدك ور فرر الدت  قباوة، دار ال بر سدمش  ودار ال بر املعاعر سبريو 
  وارج.  ل و قد  الدك ور  ح ان مبا ، دار الثقافة، سريو اوشعر. 
 سةةةةةداد، 13جملمةةةةل الع مةةةةق العراقةةةةق، اجمل ةةةةد شةةةةعر العاسةةةةةة امعةةةةدا،  عةةةةل سةةةة يل الععيمةةةةق،   ةةةةة ا ،

1966.  
  شعر العلاشق احلارمق،  عل س يل الععيمق،   ة اجململ الع مق العراقق، اجمل د 
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  شةةةةعر  ةةةةداش سةةةة  زهةةةةري العةةةةامرا. عةةةةععة الةةةةدك ور قةةةةو امبةةةةورا، مطبومةةةةا   مةةةةل ال ةةةةةة العرسيةةةةة
 سدمش .

 رث(.  عةةةل وحققةةةل الةةةدك ور نةةةورا شةةةعر   ةةةاف سةةة  ندسةةةة ال ةةة مق، ب  ةةةاف سةةة  ممةةةري سةةة  احلةةةا
 .محودا القي ق، مطبعة املعارف، سةداد

  رقق. عععل زكق ذاكر العاين، معشورا  وزارة الثقافة واإلرشاد القومق، دمش الشعر رسيعة. 
  ألم ل الشع مرا،  قي  الدك ور فرر الةدت  قبةاوة، معشةورا  دار اشعر زهري س  أق س مى. عععة

 . اآلفاد امدتدة، سريو 
  يل الطائق،  ل  ودراسة و قي . عععة الدك ور أمحد   ار البةزرة، دار املةأمون ل ةرتاث، اوشعر زتد

 .سريو 
  ْيل  سةةة  ولم يةةةل ي الر  عحةةةق.  ةةةل و قيةةة  ودراسةةةة حممةةةد ف ةةةي  ح ةةة  امبةةةورا، رنةةةد ل طبامةةةة شةةةعر سدةةةع 

 والعشر وال وزتل، دمش ، 
   ةةل و قيةة  ودراسةةة الةةدك ورة وفةةاأ فهمةةق ال ةةعدتوين، شةةعر طي  ةة. ي وأ بارهةةا   اماه يةةة واإلسةة  .

 دار الع و  ل طبامة والعشر
  ،شعر مبد الرمح  س  ح ان األنيارا.  ةل و قية  الةدك ور سةامق مبةق العةاين، مطبعةة املعةارف

 سةداد.
   زسعرى.  قي  الدك ور قو امبورا، مؤس ة الرسالة، سريو الشعر مبد هللا س 
  الزَّسري األسدا.  ل و قي  الدك ور قو امبورا، دار احلرتة ل طبامة، سةداد. شعر مبد هللا س 
  شةةعر مبةةد هللا سةة   ةةا  ال ةة ويل.  ةةل و قيةة  ودراسةةة وليةةد حممةةد ال ةةراق ، مطبومةةا  مركةةز  عةةة

 املاجد ل ثقافة والرتاث، دق
 ره، دار الرتسيةةةة، شةةةعر مبةةةدة سةةة  الطبيةةةا،  قيةةة  قةةةو امبةةةورا، سةةةامد  جامعةةةة سةةةةداد م ةةةى نشةةة

 سةداد.
  شةعر ممةةرو سة  أمحةةر البةاه ق.  عةةل وحققةةل الةدك ور ح ةةف مطةوان، مطبومةةا   مةل ال ةةةة العرسيةةة

 سدمش 
  شعر ممرو س  معدا كر  الزسيدا.  عل ون َّقل مطةاع الطراسيشةق، مطبومةا   مةل ال ةةة العرسيةة

 سدمش 
  ،القاهرة.شعر حممود غعيل، األمماو البام ة، دار الةد العرق 
  عقي ةق.  قية  الةدك ور نةورا محةودا القي ةق وحةامت عةاحل الاةام ، مطبومةا  مركةز الشعر مزاحل

 . عة املاجد ل ثقافة والرتاث، دق
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 .شعر نييا س  راب ،  ل و قد  داود س و ، مب بة األندلز، سةداد 
 وزتل، البوتتشعر هدسة س  اوشر  العذرا. الدك ور قو امبورا، دار الق ل ل عشر وال . 
 شعراأ، نس  ق يبة،  قي  وشر  أمحد حممد شاكر، دار املعارف، ميرالشعر و ال. 
 شعر تزتد س  الطَّْثر تَّة. عععة حامت عاحل الاام ، مطبعة أسعد، سةداد. 
 شعراأ  س ميون. الدك ور نورا محودا القي ق، ماري الب ا ومب بة العهاة العرسية. 
  ب  الب ا  جتاوزا  كثرية(. س  ، ل وتز شيرو. دار املشرد، سريو عيرانية قبل اإلالشعراأ 
 .شعراأ أموتون،  قي  نورا محودا القي ق، ماري الب ا، سريو ، ومب بة العهاة العرسية، سةداد 
  . شةةعراأ سةة  مدقلْيةةل ي وشةةعرهل   اماه يةةة واإلسةة   حةة    ةةر العيةةر األمةةوا،  ع ةةا و قيق ةةا ودراسةةة

 .ور مبد العزتز س  حممد ال ييل، شركة العبيبان ل طبامة والعشر، الرعضأتليد الدك 
  ع يل    تاا  ال  هيل، ألق مبد هللا ال   ي ق،  قي  مبد هللا احل ةي  ال كةا ، املب بةة الش اأ

 ال يي ية، مبة املبرمة.
  املةةالبق ب  شةة اأ الة يةةل   شةةر  لةةةا    يةةر الشةةيخ   يةةل، ألق احل ةة  م ةةق سةة  حممةةد املعةةو  

 .هة(،  قي  و ومي  أمحد س  مبدالبر  جنيا.نواكشوط، دار املذها 939

  شةة اأ الة يةةل فيمةةا   كةة   العةةر  مةة  الةةد يل، لشةةها  الةةدت  او ةةاجق،  قيةة  د. م يةةوه حممةةد
 وهد، دار اس  كثري، دمش .

  الةدك ور ح ةف سة    ز الع و  ودواأ ك   العر  م  الب ةو ، لعشةوان سة  سةعيد احلمةريا.  قية
مبةةةد هللا العمةةةرا ومطهةةةر سةةة  م ةةةق األرعين، والةةةدك ور توسةةةد حممةةةد مبةةةد هللا، دار ال بةةةر املعاعةةةر  

 سبريو  ودار ال بر سدمش .
 . شواذ القراأا ، ألق مبدهللا البرماين،  قي  د.  ران العل ق، مؤس ة الب غ، سريو 
  قية  طةل حم ة ، نس  مالف األندل ةق،  ،ملشب   امامل اليعي   وضي  وال يعي الشواهد 

طبةةةةل وزارة األوقةةةةاف والشةةةةؤون الدتعيةةةةة العراقيةةةةة. و قيةةةة  مبةةةةدهللا ياعةةةةري، دار البشةةةةائر اإلسةةةة مية، 
 سريو .

 .شواهد الشعر   ك ا  سيبوتل، د.  الد مبدالبر   عة، مب بة دار العروسة، البوتت 
 رازا، دمش .شواهد مة  ال بيا، حملمد م ق طل الدرة، دار ال 
 شريازع  = امل ائل الشريازع .ال 
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 حرف الصاد

 
 و قية  ياح ، ألق احل ف س  فار ،  قي  ال يد أمحد عةقر، مطبعةة مي ةى البةاق، القةاهرةال .

 ميط ى الشو ق، سريو .
  عةةةةب  األمشةةةةى   عةةةةعامة اإلنشةةةةا، ألمحةةةةد سةةةة  م ةةةةق الق قشةةةةعدا،  قيةةةة  مبةةةةدالقادر زكةةةةار، وزارة

 مش .الثقافة، د
 عةةري   شةةعر أق سيةةري ميمةةون سةة  قةةيز سةة  جعةةدو األمشةةى واألمشةةف اآل ةةرت . طبةةل   امليةةب  ال

 .نشر دار اس  ق يبة، البوتت، و مطبعة  دلد ه زهوس 
 مساميةةةل سةةة  محةةةاد امةةةوهرا،  قيةةة  أمحةةةد مبةةةد الة ةةةور إليةةةعا  باتج ال ةةةةة وعةةةعا  العرسيةةةة(، ال

 مطار، دار الع ل ل م تف، سريو .
  اليةري وف عل وشرحل، ل  يمان العيوين، دار طيبة اواراأ، مبة.اليرف 
 .اليرف اليةري، ل  يمان العيوين، دار طيبة اواراأ، مبة 
  ،عةةة ة ال ةةةرج وال لةةةا ، نسةةة  درتةةةد،  قيةةة  د. معةةةاف مهةةةدا حممةةةد، معهةةةد املرطوطةةةا  العرسيةةةة

 القاهرة.
 سةةة  احل ةةةف املعةةةروف ابلعي ةةةق.  قيةةة   يةةة ية   شةةةر  الةةةدرة األل يةةةة، ل قةةةق الةةةدت   سةةةراهيلاليةةة وة ال

 .الدك ورحم   س  ساري العمريا، جامعة أ  القرى، مركز  حياأ الرتاث اإلس مق
 يمة س  مبد هللا لقشريا، حيا ل وشعره.  عل وحققل وشرحل وعةعل فهارسةل الةدك ور  الةد مبةد ال

 .الر وف ام ، دار املعاه  ل عشر وال وزتل، ممَّان، األردن
  البد َّا ، ألق جع ر الععا ،  قي  سدر أمحد ضيد، دار الع و  العرسية، سريو .ععامة 
 يعام ف الب اسة والشعر.  يعيد أق ه و احل   س  مبد هللا س  سهل الع ةبرا،  قية  م ةق ال

 .حممد البلاوا وحممد أسو ال ال  سراهيل، دار  حياأ الب ا العرسية، مي ى الباق احل   وشركاه
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 الضادحرف 

 
  شعر، نسة  مية ور اإلشةبي ق.  قية  ال ةيد  سةراهيل حممةد،  دار األنةدلز ل طبامةة والعشةر الضرائر

 .وال وزتل
 .ضرائر الشعر، ل قزاز القريواين،  قي  حممد زغ وو س   و  ر، معشأة املعارف، اإلسبعدرتة 
 عشر، الرعض.الارائر ال ةوتة   الشعر اماه ق، د. مبدالعاو شاهف، دار الرعض ل  
 ارائر وما ت ةوغ ل شةامر دون العةامر. أتليةد اإلمةا  املية   الببةري ال ةيد حممةود شةبر اآللوسةق، ال

 .شرحل حممد  لة انزا البةدادا، املب بة العرسية سبةداد واملطبعة ال   ية مبير، القاهرة
 ل وا ، دار العهاةة ضرورة الشعر بقطعة م  شر  ال ريا  لب ا  سيبوتل(،  قي  د. رماان مبدا

 العرسية، سريو .
 .الارورة الشعرتة دراسة لةوتة نقدتة، د. مبدالوها  حممد العدواين، جامعة املوعل 
 .الارورة الشعرتة   الععو العرق، د. حممد محاسة مبدال طيد، مب بة دار الع و ، القاهرة 
 ةةق مبدال ةةميل، دار ال بةةر الاةةرورا   عةةعامة الععةةو، ألق الوليةةد سةة  رشةةد،  قيةة  د. معيةةور م 

 العرق، القاهرة.
  الاةةواسط الب يةةة   ن،ةةل العوامةةةل امرجانيةةة ل ععب ةةق= العوامةةل املائةةةة، لعبةةدالقاهر امرجةةاين، معاتةةةة

 أنور الداغ  اين.
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 حرف الطاء

 
  الطارقية    مرا  م مف سورة م  امل يل، نسة   الوتةل،  قية  د. حممةد حممةد فهمةق ممةر، دار

، دار مب بةةةة ( مةةةرا  م مةةةف سةةةورة مةةة  القةةةر ن البةةةر املدتعةةةة العبوتةةةة. وطبةةةل كثةةةري ا ابسةةةل ب الزمةةةان،
 اهل و، سريو ، لبعان.

   شعراأ، نس  املع ز.  قي  مبد ال  ار أمحد فراج، دار املعارفالطبقا 
 .طبقا  الععاة وال ةوتف، نس  قاضق شهبة،  قي  د. حم   غياض، مطبعة الععمان، العلد 
 ععةةةوتف وال ةةةةوتف، ألق سبةةةر حممةةةد سةةة  احل ةةة  الزسيةةةدا األندل ةةةق. س عقيةةة  حممةةةد أسةةةو البقةةةا  ط

 ال ال  سراهيل، دار املعارف، مير
  طبقةا  فعةوو الشةةعراأ، نسة  سةة   اممعةق. قةةرأه وشةرحل حممةةود حممةد شةةاكر، العاشةر دار املةةدين

 جبدة
 ليد ال يد اإلما  قةو سة  محةزة سة  م ةق  ام  ألسرار الب غة وم و  حقائ  اإلملاز. أتاملطراز ال

 .دار الب ا الع مية، سريو ، لبعانضبط حممد مبدال    شاهف، س   سراهيل الع وا اليم ، 
  الطةةةراز   ضةةةبط شةةةر  اوةةةراز، ألق مبةةةدهللا حممةةةد سةةة  مبةةةدهللا ال ع ةةةق،  قيةةة   د. أمحةةةد سةةة  أمحةةةد

 .تعة العبوتة،  مل امل ف فهد لطبامة امليعد الشرتد، املدشرشاو

 دسيةةةةة ب مومةةةةة دواوتةةةة  وقيةةةةائد و  ةةةةارا (. عةةةةععل و رجةةةةل ومارضةةةةل م ةةةةى الع ةةةةخ األطرائةةةةد ال
 .املر   ة وذتَّ ل مبد العزتز امليم ، مطبعة ال أليد والعشر، القاهرة

  طرتقة اإلمرا ، دراسة معهلية أتعي ية  ي ريتة، د. سعود اوعةف، ممةادة البعةث الع مةق، جامعةة
 عض.اإلما ، الر 
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 حرف الظاء

 
  ظواهر البواكا لبواهر املواكا بحاشية ال ون ق م ى شةر  األ ةوين(، أق مبةدهللا حممةد سة  م ةق

 س  سعيد ال ون ق، مطبعة الدولة ال ون ية احملروسة.
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 حرف العني

 
 . الع ا ، مليط ى لط ق املع  وطق، دار اميل، سريو 
 فرحةون املةدين،  قية  مب ةا اهلةدا ل عقية  الةرتاث، دار عدد ة    مرا  العدمةدلة، لبةدر الةدت  سة  ال

 اإلما  البرارا، الدوحة.
  ،مةةةرو  األفةةةرا    شةةةر    رةةةيص امل  ةةةا ، لبهةةةاأ الةةةدت  ال ةةةببق،  قيةةة  د. مبداحلميةةةد هعةةةداوا

 املب بة العيرتة، سريو . وهو مطبوع   شرو  ال  ريص. 
  .حممد الع مق، دار الثقافة، الدار البيااأ.مروض الورقة، ألق نير  مساميل اموهرا،  قي  د 
  العةةروض، نسةة  جةة ،  قيةة  د. ح ةة  مبةةدام يل توسةةد، دار ال ةة  ، القةةاهرة. و قيةة  د. أمحةةد

 فوزا اهليا، دار الق ل، البوتت.
  ،العروض، ألق احل   الرسعق،  قي  د.  حممد أسو ال ال سدران، املعهد األملةاين لألحبةاث الشةرقية

 سريو .
 عروض، لأل    األوسط،  قي  د. أمحد حممد مبدالدا ، املب بة ال يي ية، مبة املبرمة. لا 
 . العروض، ل رسعق،  قي  د. حممد أسو ال ال سدران،  يعة امل  شرقف األملانية، سريو 
 ع برع  = امل ائل الع برع .ال 
 قةو مبةد الةر وف جة ، ،  قية  د. العشرا    ال ةة، ألق مبدهللا حممد س  جع ر القةزاز القةريواين

 .املطبعة الوطعية، ممان
 قةةو مبةةد الةةر وف جةة ، املطبعةةة الوطعيةةة،  د. عشةةرا    غرتةةا ال ةةةة، ألق ممةةر الزاهةةد،  قيةة ال

 ممان.
 مشرة شعراأ مق ون، عععة  الدك ور حامت عاحل الاام ، نشر جامعة سةداد. 
 هةةةة(،  قيةةة  حممةةةد ميةةةط ى  11رف الشةةةريازا بد م ةةةو العافيةةةة   شةةةر  البافيةةةة، ألق  ةةةرا  مةةةا

 .اوطيا.سريو ، دار الب ا الع مية
  .العقةةد بال رتةةد(، نسةة  مبدرسةةل،  قيةة  أمحةةد أمةةف و  ةةرت ، معةةة ال ةةأليد والرت ةةة والعشةةر، القةةاهرة

 و يعي  حممد سعيد العرعن.

  عةاحل، مؤس ةة الرسةالة، مقد او ص   نقد ك   اوواص، نس  احلعب ق،  قي  د. هناد ح وق
 سريو .
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    العقةةد الوسةةيل   أحبةةا  امةةار واجملةةرور وال،ةةرف بنزهةةة الطةةرف   امةةار اجملةةرور وال،ةةرف(، ليةة
 الدت  س  احل ف األ    اليم ،  قي  د. رعض اووا ، املب بة العيرتة، سريو .

 دار اميل، سريو .مقود الزسرجد    مرا  احلدتث، ل ل و ال يوطق، حققل س مان القااة ، 
 . مقود اهلمز= م ث رسائل نس  ج 
  .م ل ال ثعية، نس  ج ،  قي  الدك ور عبي  ال ميمق، مب بة الثقافة الدتعية، القاهرة 
 .م ل ال يرتد، لبع  األدابأ،  قي  د. حم   العمريا، املب بة ال يي ية، مبة 
  قيةةة  ودراسةةةة الةةةدك ور حممةةةود جاسةةةل حممةةةد  ععةةةو، ألق احل ةةة  حممةةةد سةةة  مبةةةد هللا الةةةوراد.الم ةةةل 

. مث  قية  مهةا مةازن املبةار  سععةوان بالع ةل   الععةو(، دار ال بةر الدروت ، مب بة الرشةد، الةرعض
 املعاعر.

 الرعض.د. حممد س  مبد هللا العيدا، مب بة الرشد قي ل  لاوندا،   ،م ل الوقوف ، 

 هرة.م ل األعوا ، د. كماو سشر، دار غرق، القا 
  الع ةةةةل او ةةةةاد مةةةة  م ةةةةل انشةةةة قاد، حملمةةةةد عةةةةدت  ح ةةةة   ةةةةان،  قيةةةة  نةةةةذتر حممةةةةد مب ةةةة ، دار

 البيائر، دمش .

 .م ل الب اسة العرسية، د. غامن قدورا احلمد، دار ممار، ممان 
 .م ل ال ةة، د. حممود ال عران، دار ال بر العرق 
 س يوين مبدال  ا  فيود.م ل املعاين، دراسة س غية ونقدتة مل ائل م ل املعاين، د . 
 . م و  الب غة، ألمحد ميط ى املراغق، املب بة العيرتة، سريو 
   ممةةدة احل ةةال      ةةري أشةةرف األل ةةال، ل  ةةمف احل ةة ،  قيةة  د. مبدال ةة   احل ةة ، معشةةورا

 محعية الدموة، سعةازا.
  قيةةة  د. شةةةرف ممةةةدة ذوا اهلمةةةل م ةةةى احمل ةةةبة   م مةةةق ال  ةةةان والق ةةةل، نسةةة  هطيةةةل اليمةةة  ،

 العلار، دار ممار، ممان.
 عمةدة   حماسة  الشةعر و داسةل ونقةده. أتليةةد أق م ةق احل ة  سة  رشةي  القةريواين األزدا، حققةةل ال

. و قيةةةة  د. العبةةةةوا وفيةةةة ل وم ةةةة  حواشةةةةيل حممةةةةد حميةةةةق الةةةةدت  مبةةةةد احلميةةةةد، دار اميةةةةل، سةةةةريو 
 شع ن، مب بة اواجنق.

 لشةها  الةةدت  ، بحاشةية الشةةها  او ةاجق م ةى    ةةري البياةاوا( معاتةة القاضةق وك اتةةة الراضةق
، طبعةة سةوند، وامليةورا  معهةا. مث  قية  مبةدالرزاد املهةدا، دار الب ةا أمحد س  حممد او اجق

 الع مية، سريو  بكثرية األ طاأ(.
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  تة، معقةةود الزواهةةر   اليةةرف، لعةة أ الةةدت  القوشةةلق،  قيةة  د. أمحةةد م ي ةةق، دار الب ةةا امليةةر
 القاهرة.

  العوامل املائة، لعبةدالقاهر امرجةاين، معاتةة أنةور الداغ ة اين، دار املعهةاج بجةدة(، ومعهةا  الاةواسط
الب يةةةة   ن،ةةةل العوامةةةل امرجانيةةةة ل ععب ةةةق، ومع،ومةةةة ك اتةةةة البةةةرا  ل بةةةوين، وهداتةةةة ال رةةةا  شةةةر   

 ك اتة العوا  لألنةدا. وطبعت العوامل    شرو  العوامل.
  شةةةعر. أتليةةةد أق احل ةةة ، حممةةةد سةةة  أمحةةةد سةة  طباطبةةةا الع ةةةوا،  قيةةة  الةةةدك ور مبةةةد العزتةةةز الميةةار

. و قية  د. طةل احلةاجرتود. حممةد زغ ةوو سة  ، شةركة فة  ياعر املةانل، دار الع ةو  ل طبامةة والعشةر
 الطبامة، القاهرة.

 مهةةدا املرزومةةق  ألق مبةةد الةةرمح ، او يةةل سةة  أمحةةد ال راهيةةدا.  قيةة  الةةدك وراملع ةةو  عةةف، ال
 .والدك ور  سراهيل ال امرائق، معشورا  وزارة الثقافة واإلم  ، اممهورتة العراقية

  ،قيةة  معةةذر حممةةد سةةعيد ميةةون األ بةةار. أتليةةد أق حممةةد، مبةةد هللا سةة  م ةة ل سةة  ق يبةةة الةةدتعورا 
ار الب ةةةا  قيةةة  معةةةة سةةةدار الب ةةةا امليةةةرتة، مطبعةةةة دأسةةةو شةةةعر، املب ةةةا اإلسةةة مق، سةةةريو . مث 

 امليرتة ابلقاهرة.

 عيةةةون الةةةةامزة م ةةةى  بةةةاع الرامةةةزة، لبةةةدر الةةةدت  الةةةدمامي ،  قيةةة  احل ةةةاين ح ةةة  مبةةةدهللا، مب بةةةة ال
 اواجنق، القاهرة.
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 حرف الغني

 
 .غاتة اإلح ان       اإلن ان، ل  يوطق،  قي  د. مرزود م ق  سراهيل، دار ال اي ة، القاهرة 
  ر واملمدود بشر  قييدة نس  درتد(، ألق سبةر سة  األنبةارا،  قية  هة و غاتة املقيود   املقيو

 ياجق، ماري الب ا، سريو .
  غرائةةا ال   ةةري وملائةةا ال أوتةةل، حملمةةود سةة  محةةزةة البرمةةاين،  قيةة  أق مالةةف كمةةاو سةةاري، دار

 ريو .ال ؤلوة، مير. مث  قي  د.  ران العل ق، دار القب ة جبدة، ومؤس ة م و  القر ن سب

  ، غرائا القر ن ورغائةا ال رقةان، لع،ةا  الةدت  احل ة  سة  معيةور العي ةاسورا، معاتةة زكةرع ممةريا
 دار الب ا الع مية، سريو .

 ةدةةرَّة املر يةةة   شةةر  الةةدرة األل يةةة نسةة  معةةط، نسةة  اوبةةاز،  قيةة  حامةةد العبةةديل، دار األنبةةار، ال
 ، دار الب ا الع مية، سريو .مث  قي  حممد ميط ى اوطيا الزم باين سةداد.

 ةةةرة   شةةر  ال مةةل مةة  أوو اب  ب نَّ وأ واهتةةا(  ى   ةةر اب  بالعطةةد(، ألق حممةةد، سةةعيد سةة  ال
املبةةار  سةة  الةةدهان، مةةل دراسةةة ل بةةره الععةةوا. دراسةةة و قيةة  الةةدك ور فرتةةد سةة  مبةةد العزتةةز الزامةةل 

 ال  يل، دار ال دمرتة، الرعض
  الةةدرة البهيةةة   ن،ةةل اآلجروميةةة ل عمرتطةةق(، حملمةةد اوةةالص سةة  معقةةاأ،  غةةرر الةةدرر الوسةةيطية بشةةر

  قي  د. حممد العمرا، دار احملدمف، القاهرة.
  دتث باجمل ةدة اوام ةة(، لإلمةا  أق  سةعاد،  سةراهيل سة   سةعاد احلةرق.  قية  ودراسةة احلةغرتا

و حيةاأ الةرتاث اإلسة مق جبامعةة  الدك ور س يمان س   سراهيل س  حممد العاتد، مركز البعث الع مةق
 أ  القرى

  دتث. أتليةةةةد اسةةةة  ق يبةةةةة مبةةةةد هللا سةةةة  م ةةةة ل،  قيةةةة  الةةةةدك ور مبةةةةد هللا امبةةةةورا، وزارة احلةةةةغرتةةةةا
 األوقاف ابممهورتة العراقية، مطبعة العاين، سةداد

  بةةةد دتث. أتليةةةد اإلمةةةا  اسةةة  امةةةوزا، ومةةة  أعةةةولل و ةةةرَّج حدتثةةةل وم َّةةة  م يةةةل الةةةدك ور ماحلةةةغرتةةةا
 املعطق أمف ق علق، دار الب ا الع مية، سريو ، لبعان

  غرتةةا احلةةدتث، ألق مبيةةد القاسةةل سةة  سةة  ، دار الب ةةا  العةةرق، طبعةةة ميةةورة مةة  طبعةةة دائةةرة
املعةةارف العثمانيةةة. وكةةذلف الةةيت س عقيةة  الةةدك ور ح ةةف حممةةد حممةةد شةةرف، مراجعةةة لألسةة اذ مبةةد 

 لقاهرة.ال    هارون،  مل ال ةة العرسية، ا
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  دتث، لإلمةةا  أق سةة يمان محةةد سةة  حممةةد سةة   سةةراهيل اوطةةاق الب ةةيت.  قيةة  مبةةد البةةر  احلةةغرتةةا
  سراهيل العزابوا، مركز  حياأ الرتاث اإلس مق جبامعة أ  القرى

  قر ن امل مى سعزهة الق و ، لإلمةا  أق سبةر، حممةد سة  مزتةز ال ل ة اين. مة  س يةعيعل الغرتا
 اظةل و ع ية  حواشةيل معةة مة  أفاضةل الع مةاأ، مب بةة ومطبعةة حممةد م ةق عةبي  و رقيمل وضةبط أل
 .وأونده، القاهرة

 يةةةةعد، ألق مبيةةةةد القاسةةةةل سةةةة  سةةةة  . حققةةةةل الةةةةدك ور حممةةةةد املر ةةةةار العبيةةةةدا، اجملمةةةةل املةرتةةةةا ال
 .ال ون ق ل ع و  واآلدا  وال عون، ودار سععون ل عشر وال وزتل،  ونز

 حلةةدتث.  يةةةعيد الع مةةة أمحةةد سةةة  حممةةد اهلةةروا،  قيةةة  ودراسةةة أمحةةد فرتةةةد قةةر ن واالةةةرتبف   ال
 .املزتدا، قد  لل وراجعل الدك ور ف عق حلازا، مب بة نزار ميط ى الباز، مبة املبرمة

 .غ ط الاع اأ م  ال قهاأ نس  سرا= أرسعة ك ا   ال يعي  ال ةوا 
   نبهةان احلاةرمق، د. مبةدهللا األهةدو، دار غيث الد ةة سشةر  الةدرة الي يمةة ل ةعيد سة  سة  سةعد سة

 اجمل مل، جدة.
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 حرف الفاء

 
   ال ا ر   شر   ل مبدالقاهر، ألق ال    البع ق،  قي  د. ددو  حممةد   ةارة، اجمل ةز الةوط

 ل ثقافة، البوتت.
 ا ر، ألق طالا امل ال س  س مة س  ماعل.  قي  مبد الع ةيل الطعةاوا، مراجعةة حممةد م ةق ال 

 .علار، اهلي ة امليرتة العامة ل ب ا ال
 .ال اضل، ل م د،  قي  مبدالعزتز امليم ، دار الب ا امليرتة، القاهرة 

 .فائت ال يي ، ألق ممر الزاهد،  قي  د. حممد مبدالقادر أمحد، مطبعة ال عادة، القاهرة 
 م ةق حممةد البلةاوا  ائ    غرتا احلدتث، ل ع مةة جةار هللا حممةود سة  ممةر الز شةرا.  قيةال  

 .دار ال بر، سريو ، لبعان، و وحممد أسو ال ال  سراهيل، دار املعرفة
   هة(،  قي  أمحةد مبةدهللا املةةرق.دق، دائةرة  636ف اوى   العرسية، حممد س  مبدهللا س  مالف ب

 .الشؤون اإلس مية والعمل اوريا
  =ام   شةر  امرجةاوا م ةى شةواهد اسة  ف   ام يل سشر  شواهد اس  مقيل حملمد قطة العدوا 

 مقيل.
   ف   اوال  املالف   حةل أل ةال ك ةا  أل يةة اسة  مالةف، حملمةد سة  أمحةد اوطيةا الشةرسي ،  قية

 د. سيد س  ش  و  الشافعق، داأ الاياأ، البوتت.
   يةل، مب بةة ال    الرابين   الرد م ى البدعياين، لبدر الدت  الدمامي ،  قي  د. محدا مبدال  ا  

 اآلدا ، القاهرة.
  قية  حممةد لشةوكاين، حملمد س  م ةق اف   القدتر امامل سف ف  الرواتة والدراتة م  م ل ال   ري  ،

 مدة طبعا .  ،و قي  مبدالرمح  ممرية عبعق ح د، دار اس  اموزا، الدما .

 ،دار الرازا، دمش . ف   القرتا اجمليا  مرا  شواهد مة  ال بيا، حملمد م ق طل الدرة 
 .ف   الببري امل عاو  مرا  املع قا  العشر الطواو، حملمد م ق طل الدرة، مب بة ال وادا، جدة 
  هةةة(،  9فةة   امل عةةاو لشةةر  مةة  سعةةاأ األفعةةاو   م ةةل اليةةرف، املع ةةو  ملةة  مبةةدهللا الةةدنقزا بد

  مداد ليث س  حممد الردت .الرعض، دار كعوز  شبي يا
  شر  املقيور واملمدود نس  مالف، ل مر ار البعيت الشعقيطق، نشر احلةاج حممةد طة ، ف   الودود

 سبو و.
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 الودودا م ى املبودا، وهو حاشية ألق العبا  اسة  محةدون سة  احلةاج م ةى شةر  املبةودا ال    
 لألل ية، ضبط حممد عد ، دار ال بر، سريو .

 قةراأا (، لع ةل الةدت  أق احل ة  ال ةراوا، ف   الوعيد   شر  القييد ب  شةر  الشةاطبية   ال
  قي  د. مونا حممد اإلدرت ق الطاهرا، مب بة الرشد، الرعض.

 أتليد حممد س  أمحد س  فورَّجة،  قي  مبد البةر  الةدجي ق، س  ة ة  زانةة ال    م ى أق ال .   
 .الرتاث، وزارة الثقافة واإلم  ، دار الشؤون الثقافية العامة، سةداد

 ل  وحةةا  اإلهليةةة س وضةةي     ةةري ام لةةف ل ةةدقائ  او يةةة بحاشةةية اممةةل م ةةى    ةةري ام لةةف(، ا
 ل  يمان س  ممر العلي ق،  قي   سراهيل مبق الطعطاوا، دار الةد امدتد، القاهرة.

  دتا   الرد م ى اس  ال ريا    شر  أسيا  سيبوتل، ألق حممد األمراق املق ةا ابألسةوداألفرحة 
 .الةعدجاين. حققل وقد  لل الدك ور حممد م ق س طاين، دار ق يبة ، دمش 

 .ال رد سف احلروف اوم ة، نس  ال يد البط يوسق،  قي  د. م ق زوت ، وزارة األوقاف، سةداد 
 ةة، ألق م ق، حممد س  امل  عري املعروف سقطر . حققل الدك ور   يةل  سةراهيل مطيةة، ال رد   ال 

 ، القاهرة. ور رماان مبد ال وا ، العاشر مب بة الثقافة الدتعيةراجعل الدك
 .ال رد، نس  فار ،  قي  د. رماان مبدال وا ، مب بة اواجنق، القاهرة 
 37 ةةةرد، ألق حةةةامت ال ل ةةة اين،  قيةةة  حةةةامت الاةةةام ،   ةةةة اجملمةةةل الع مةةةق العراقةةةق، اجمل ةةةد ال ،

1416/1936.  
 ةوا،  قي  حامت الاام ، مؤس ة الرسالة، سريو .  لْرد، لثاست س  أق كست الال  
 لةةةْرد، لألعةةةمعق، مطبةةةوع مةةةل ك ةةةا  الشةةةاأ لةةةل،  قيةةة  عةةةبي  ال ميمةةةق، مب بةةةة الثقافةةةة الدتعيةةةة، ال 

 القاهرة.
  ال مييز سف م اد الب ما ، لعور الدت  س  نعمة امزائرا،  قية  د. حممةد رضةوان  فرود ال ةا  

 عض.الداتة، مب بة الرشد، الر 
 رود ال ةوتة، ألق ه و الع برا، حققل ح ا  الدت  القدسق، دار الب ا الع مية، سريو .ال  
 رتةةةد    مةةةرا  القةةةر ن اجمليةةةد، ل مع لةةةا اهلمةةةداين،  قيةةة  حممةةةد ح ةةة  العمةةةر وفةةةؤاد  يمةةةر، دار ال 

 الثقافة، الدوحة.
 الل ال عيدة.ال رتدة   الععو وال يرتد واوط بأل ية ال يوطق   الععو(= املط 
   ال رتةدة   شةةر  القيةةيدة بقيةةيدة اسة  الةةدهان   مةةوتص اإلمةةرا (، نسة  اوبةةاز املوعةة ق،  قيةة

 د. مبدالرمح  العثيمف، مب بة اواجنق، القاهرة.
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 ةةةر، شةةةر  اسةةة  جةةة  الببةةةري م ةةةى دتةةةوان امل عةةة ،. عةةةععة أق ال ةةة  ، مثمةةةان سةةة  جةةة  الععةةةوا، ال  
 .رجا، دار اليعاسيل، دمش حققل وقدَّ  لل الدك ور رضا 

  فيةةل املقةةاو   شةةر  ك ةةا  األمثةةاو، ألق مبيةةد الببةةرا.  قيةة  الةةدك ور  ح ةةان مبةةا ، مؤس ةةة
 .الرسالة، سريو 

 يةةةوص، ألق العةةة أ عةةةامد الرسعةةةق البةةةةدادا،  قيةةة  د. مبةةةدالزها  ال ةةةازا، وزارة األوقةةةاف، ال 
 املم بة املةرسية.

  حممود حممد الطعاحق، مب بة الباق احل  ، القاهرة. ال يوو اوم ون، نس  معط،  قي 
 يوو امل يدة   الةواو املزتةدة، لية   الةدت  سة  كي ةدا الع ئةق،  قية  ح ة  موسةى الشةامر، ال 

 دار البشري، ممان.
  ،ال يوو   القوا ، ألق حممةد سةعيد سة  املبةار  سة  الةدهان،  قية  د. عةاحل العاتةد، دار  شةبي يا

 الرعض.
 يةوو واممةل   شةر  أسيةا  اممةةل و عة   مةا وقةل   أسيةةا  سةيبوتل و  شةرحها لألم ةل مةة  ال 

 الوهل واو ل، نس  هشا  ال رمق،  قي  د. حممود العامودا، دار الب ا الع مية، سريو .
 يوو، نس  الدهان،  قي  فائز فار ، دار األمل.ال  
  ،د. ماطد مدكور، دار املعارف، مير.و قي    قي  امل  شرد ابرث.ال يي ، لثع ا 
  .ألق  سةةعاد الزجةةاج،  قيةة  ماجةةد الةةذه ، الشةةركة امل عةةدة، دمشةة . و قيةة  د ، فع ةةتد وأفع ةةتد

 رماان مبدال وا  ود. عبي  ال ميمق، مب بة الثقافة الدتعية، القاهرة.
 .فع ت وأفع ت، ألق حامت ال ل  اين،  قي  د.   يل العطية، جامعة البيرة 
 ل ال ةة العرسية، د. كاعد الزتدا، جامعة املوعل.فق 
  ةة وسر العرسية، ألق معيور الثعال . قرأه وقدَّ  لل وم َّ  م يل  الد فهمةق،  يةدتر الةدك ور الفقل 

 .رماان مبد ال وا ، العاشر مب بة اواجنق ابلقاهرة
 .فقل ال ةة، د. م ق مبدالواحد وا ، دار هناة مير، القاهرة 
  قيل   العرسية أعولل وم ما ل، د. مبدال  ا  أمحد احلموز، دار ممار، ممان.ف  الرت 
 .فهار  ك ا  سيبوتل، حملمد مبداوال  مايمة، دار  احلدتث، القاهرة 
  فهرسةةةة الرتاكيةةةا الةةةيت ظهةةةر فيهةةةا كةةةل مةةة  ال امةةةل وامل عةةةوو   القةةةر ن البةةةر = دراسةةةا  ونيةةةوص

 لةوتة.
  وميةةة ل ةةرمي ، لعبةةدهللا سةة  م ةةق ال ةةاكهق،  قيةة  د. ممةةاد م ةةوان، ال واكةةل امعيةةة م ةةى م ممةةة اآلجر

 دار اليميعق. و قي  د. ف و    يل، دار غرتا.
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  فوائت ك ا  سةيبوتل مة  أسعيةة كة   العةر  بقطعةة مة  شةر  ال ةريا  لب ةا  سةيبوتل(، ألق سةعيد
 ة، سةداد.ال ريا ،  قي  د، حممد مبداملط ا البباأ، دار الشؤون الثقافية العام

 وائةد الاةيائية شةةر  كافيةة اسةة  احلاجةا، لعةةور الةدت  مبةد الةةرمح  امةامق. دراسةةة و قية  الةةدك ور ال 
 أسامل طل الرفامق، مطبعة وزارة األوقاف والشؤون الدتعية العراقية.

  فوائد   مشبل القر ن، ل  طان الع ماأ العز س  مبدال ة  ،  قية  د. سةيد رضةوان العةدوا، دار
 د، جدة.الشرو 

 قوامةةد، لعمةةر سةة  كسةةت الثمةةاني . دراسةةة و قيةة  الةةدك ور مبةةد الوهةةا  حممةةود البع ةةة، ال وائةةد و ال
 .مؤس ة الرسالة ل طبامة والعشر وال وزتل، سريو ، لبعان

   في  ال  ا  م ى حواشق شةر    رةيص امل  ةا ، لعبةدالرمح  الشةرسي ، مطبعةة مدرسةة والةدة مبةا
 األوو.

  مةة  روض طةةق انقةةرتا ، حملمةةد سةة  الطيةةا ال اسةةق،  قيةة  د. حممةةود توسةةد  فةةي  نشةةر اننشةةرا
 فلاو، مب ا البعوث، دق.



مرتبة هجائيًّا -3441رمضان  -اإلبرازة الثانية  – ، وأهم طبعاهتاوالتفسري العربية كتب اللغة   

 

77 

 

 حرف القاف

 
 يط، ل  ريوز ابدا، مؤس ة الرسالة ودار الرعن، سريو .احملقامو  ال 
  القةةةةراأا  ومةةةةل الععةةةةوتف فيهةةةةا، وت ةةةةمى م ةةةةل القةةةةراأا ، ألق معيةةةةور األزهةةةةرا،  قيةةةة  د. نةةةةواو

 قي  د. ميد ميط ى دروت  ود. موض القوزا، سععوان بمعاين القراأا (.احل وة. و 

  .قراضةةةة الةةةذها   م مةةةق الععةةةو واألد  ب  يةةةر مةةةة  ال بيةةةا(، ألمحةةةد ال ائةةةا زاده،  قيةةة  د
 حممد ال وجنق، دار عادر، سريو .

 ملعةةارف، الق ةةطا    م ةةل العةةروض، ألق القاسةةل الز شةةرا،  قيةة  د. فرةةر الةةدت  قبةةاوة، مب بةةة ا
 سريو .

 نسةةة  فاةةةل هللا احملةةة ،  قيةةة  مثمةةةان اليةةةي ، فيمةةةا   ال ةةةةة العرسيةةةة مةةة  الةةةد يل قيةةةد ال ةةةبيل ،
 مب بة ال وسة، الرعض.

  .القييدة احلرابوتة، ل بلطل ق الععوا،  قي  د. محدا مبدال  ا    يل، مب بة اآلدا ، القاهرة 
  ،نسةة  احلاجةةا،  قيةة  د. طةةارد جنةةل مبةةدهللا، مب بةةة القيةةيدة املوشةةعة ابألمسةةاأ املؤنثةةة ال ةةمامية

 املعار، األردن.
 .قطر العدى وسل اليدى، نس  هشا = مل شرحل 
 قطل وانئ عاف، ألق جع ر الععا ،  قي  أمحد  طا  العمر، وزارة األوقاف، سةداد.ال 
  قيةة  د. سةةدر القة دة اموهرتةةة   شةةر  الةةدرة البهيةةة ن،ةةل اآلجروميةةة، ألمحةةد سةة  حلةةازا ال شةة  ،

 اماسرا، ممادة البعث الع مق، جامعة أ  القرى.
 .)قوامد اإلم أ، لعبدال    هارون، مب بة األجن و امليرتة، بولل طبعا  كثرية 
 .قوامد الرتجي  معد امل  رت ، د. ح ف س  م ق احلرق، دار القاسل، الرعض 

 قيةة  د. مثمةةان اليةةي ، مب بةةة ال وسةةة، قوامةةد الث مةةون   م ةةل العرسيةةة، لشةةها  الةةدت  القةةراال  ، 
 الرعض. 

  شعر، ألق العبا ، أمحد س  قو، مع ا. حققل وقدَّ  لل وم َّة  م يةل الةدك ور رماةان مبةد القوامد
 .ال وا ، العاشر مب بة اواجنق ابلقاهرة

 لع مةةةق، قوامةةةد املطارحةةةة، ل ع ةةةف سةةة   عز،  قيةةة  د. مبةةةدهللا سةةة  ممةةةر احلةةةاج، ممةةةادة البعةةةث ا
 جامعة امل ف فييل، ومب بة العبيبان، ال عودتة.

 .القوامد املوحدة   الب اسة واإلم أ، حملمد م ق س طاين، مطبعة س ري، الرعض 
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 .قوامد نقد القراأا  القر نية، د. مبدالباقق س  سراقة سي ق، دار كعوز  شبي يا، الرعض 

 ين الشةةوكاين،  قيةة  د. مبةةدهللا اوثةةران، دار املعرفةةة القوامةد وال وائةةد   اإلمةةرا ، ألق حممةةد اوةةاورا
 امامعية، اإلسبعدرتة.

 أتليةةةد أق احل ةةة  سةةةعيد سةةة  م ةةةعد األ  ةةة ، مةةة  س عقيقةةةل الةةةدك ور مةةةزة ح ةةة ، وزارة  ،قةةةوا ال
 الثقافة وال احة واإلرشاد القومق، مطبوما  مدترتة  حياأ الرتاث القد ، دمش 

 بداحمل   القعطاين، الشركة العرسية ل عشر.القوا ، لإلرس ق،  قي  د. م 
 ل قاضق ال عو ق،  قي  الدك ور موين مبد الر وف، مب بة اواجنق، مير. ،قوا ال 
 .القيا    ال ةة العرسية، حممد اوار ح ف، املطبعة ال   ية، القاهرة 
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 حرف الكاف

 
 ميةط ى العمةةا ، مب بةةة كاشةد اوياعةةة مةة  أل ةال او عةةة، ألق اوةةري سة  امةةزا،  قيةة  د .

 ال عادة.
 فيةا  مة  م ةائل ك ةا  اإلتاةا ، نسة  أق الرسيةل ال ةبيت األندل ةق.  قية  ودراسةة اإلبا    ال

 .الدك ور فييل احل يان، مب بة الرشد، الرعض
  ،البةةا    شةةر  اهلةةادا، لعةةز الةةدت  الزجنةةاين،  قيةة  د. حممةةود فلةةاو واسعةةل أنةةز، دار العةةور املبةةف

 .ممان
 .البافية نس  احلاجا،  قي  طارد جنل مبدهللا، مب بة الوفاأ، جدة 
  البامةةةةل   القةةةةراأا  اوم ةةةةف، ألق القاسةةةةل توسةةةةد سةةةة  م ةةةةق اهلةةةةذيل،  قيةةةة  د. ممةةةةر توسةةةةد

كةرسةق  توسةد س  مبد ال طيد  يل ل قراأا ، جامعة طيبة، املدتعةة محدان، و ةرتد حممد محدان،  
 .املعو رة

 العبا  امل د،  قي  حممد أمحد الدايل، مؤس ة الرسالة، سريو .بامل، ألق ال 
   ك ةةا  اند  غةةا  بمةة  شةةر  ك ةةا  سةةيبوتل(، ألق سةةعيد ال ةةريا ،  قيةة  د. سةةيد سةة  مبةةةدالرمح

 العرت ق، مركز امل ف فييل، الرعض.
 بةةةة شةةةعر، ألق م ةةةق ال ارسةةةق. قي  وشةةةر  الةةةدك ور حممةةةود حممةةةد الطعةةةاحق، العاشةةةر مب ك ةةةا  ال

 (، دار الق ل، دمش .شر  األسيا  املشب ة. وحققل د. ح   هعداوا سععوان باواجنق ابلقاهرة
 ك ةةا  البد َّةةةا ، نسةةة  درسةةة وتل، ألق حممةةد مبةةةد هللا سةةة  جع ةةةر سةة  حممةةةد الشةةةهري ابسةةة  درسةةة وتل، 

شةةرحل وأضةةاف  ليةةل امل عوظةةا  وال هةةار  األ  لةةوتز شةةيرو الي ةةومق، تط ةةا مةة   دارة مطبعةةة 
 قيةةةةة  د.  سةةةةةراهيل ال ةةةةةامرائق ود. مبداحل ةةةةةف ال   ةةةةةق، دار اميةةةةةل، . و ابأ الي ةةةةةوميف، سةةةةةريو اآل

 سريو . 
  ك ةةا  امليةةاحد، ألق سبةةر مبةةدهللا سةة  سةة يمان ال ل ةة اين،  قيةة  د. حمةةا الةةدت  وامةةو، دار

 البشائر اإلس مية، سريو .

 دار الةةةر  اإلسةة مق، ك ةةا    م ةةل العةةروض، ألق احل ةة  العروضةةق،  قيةة  د. جع ةةر ماجةةد ،
 سريو .

 بفيهةةا  هةةارون، مب بةةة اوةةاجنق، القةةاهرةحممةةد طبعةةة مبةةد ال ةة   . و الب ةةا ، ل ةةيبوتل، طبعةةة سةةوند
 أ طاأ   الابط(. مث طبعة د. حممد كاظل البباأ بفيها معاوت   ضافية  وضيعية(.
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  املروتةةةة   سةةةبا وضةةةل ك ةةةاابن   الععةةةو، ك ةةةا  امل يةةةد ألق احل ةةة  طةةةاهر سةةة  ابسشةةةاذ، واأل بةةةار
 العرسية ل  يوطق،  قي  د. حم   العمريا، املب بة ال يي ية، مبة.

   هةةذا اب  م ةةل »ك ةاابن   الععةةو، و ةةا  البةة   م ةةى   يةةيل  مةرا  قةةوو سةةيبوتل   أوو الب ةةا

ألق جع ةةر سةة  الععةةا ، وكعةةل العيةةون العلةةل   حةةل م ةةألة البعةةل نسةة   «مةةا الب ةةل   العرسيةةة
 ،  قي  د. حامت عاحل الاام ، دار البشائر، دمش .احلعب ق

   ك ةةاابن   حةةدود الععةةو، لشةةها  الةةدت  األسةةذا، وممةةاو الةةدت  ال ةةاكهق،  قيةة  د. م ةةق  وفيةة
 احلمد، دار األمل، أرسد.

 .كعل العيون العلل   حل م ألة البعل نس  احلعب ق= ك اابن   الععو 
   م ةق ال ةاروقق ال هةانوا، وضةل حواشةيل أمحةد ح ة ، كشاف اعط حا  ال عون، حملمد م ق س

 دار الب ا الع مية، سريو . و قي  د. م ق دحروج، دار لبعان ياشرون، سريو .
 .كشاف الشواهد القر نية   امليادر الععوتة، د. فائزة املؤتد، مب بة امل ف فهد الوطعية، الرعض 
 ،د. حممةةةةود الرسةةةةداوا، مركةةةةز امل ةةةةف فييةةةةل،  كشةةةةاف العبةةةةارا  العقدتةةةةة واألدسيةةةةة   الةةةةرتاث العةةةةرق

 الرعض.
  .البشاف م  حقائ  ال عزتل وميون األقاوتل   وجوه ال أوتل ، لةألق القاسةل الز شةرا،  قية  د

مةةاهر حبةةوش، دار ال بةةةا  ومب بةةة اإلرشةةاد، سةةةريو . مث الطبعةةة الةةيت م يهةةةا حاشةةية امرجةةاين واسةةة  
 املعري، مب بة ميط ى الباق احل  .

 هةةة(،  1163شةةد اإلمةةرا    شةةر  موامةةل ال كةةوا   الععةةو، ح ةةف سةة  أمحةةد زتةة  زاده ب  ك
  قي  ع وان س يمان أمحد.مم ان، دار املبادرة

  شةةبل   الععةةو، لع ةةق سةة  سةة يمان احليةةدرة اليمةة . دراسةةة و قيةة  الةةدك ور هةةادا مطيةةة املكشةةد
 نمطر اهل يل، دار ممار ل عشر وال وزتل، ممَّان، األرد

  شب   و تاا  املعا  ، مامل الع و  األعبهاين الباقويل،  قي  حممد أمحةد الةدايل، املكشد
 مطبوما   مل ال ةة العرسية سدمش .

 بشةةد مةةة  وجةةوه القةةةراأا  ال ةةبل، ملبةةةق سةة  أق طالةةةا القي ةةق،  قيةةة  حميةةق الةةةدت  رماةةةان، ال
 مؤس ة الرسالة، سريو .

  ةري الثع ة (، ألق  سةعاد أمحةد سة  حممةد الثع ة ،  قية  د. البشد والبيان      ري القر ن ب  
 ع   ابمثمان و  رت ، دار ال   ري، جدة.

 .ك اتة امل ع و   ال ةة، نس  األجداق،  قي  ال ائ  م ق ح ف، دار  قرأ، ليبيا 
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 ، سريو . الب اتة   الععو، حملمد س  مبدهللا س  حممود،  قي  د.  سعاد امع ا، دار اس  حز 
 بةة   م ةةى   يةةيل  مةةرا  قةةوو سةةيبوتل   أوو الب ةةا  بهةةذا اب  م ةةل مةةا الب ةةل مةة  العرسيةةة(، ال

 .= ك اابن   الععو ألق جع ر الععا ،  قي  د. حامت الاام ، دار البشائر.
  ك يةةا  األل ةةال   ال   ةةري، سرتةةف سةة  سةةعيد القةةرين، سةةامد  امميعةةة الع ميةةة ال ةةعودتة ل قةةر ن

  ى طبام ل، الرعض.وم ومل م

  ،الب يةةةةا ، ألق البقةةةةاأ الب ةةةةوا، ام عةةةةاأ د. مةةةةديان دروتةةةة ، وحممةةةةد امليةةةةرا، مؤس ةةةةة الرسةةةةالة
 سريو .

 .ك ي ة ودمعة،  قي  مبدالوها  مزا ، دار املعارف، ودار الشرود 
 بدعَّةةةةاش   فةةةة  الععةةةةو واليةةةةرف، إلمساميةةةةل سةةةة  األفاةةةةل األتةةةةوق، عةةةةاحا محةةةةاة،  قيةةةة  رعض ال

 املب بة العيرتة، سريو . اووا ،
 .كعز الب ا  ومع را اآلدا ، ألق  سعاد البون ق،  قي  د. حياة قارة، اجململ الثقا  ، دق 

 ةةةةوا   ال  ةةةان العةةةرق، وتاةةةل  ك ةةةا  الق ةةةا واإلسةةةداو نسةةة  ال ةةةبيت، وك ةةةا  اإلسةةةلالبعةةةز ال  
. سةةعى   لألعةةمعق انوك ةةا    ةة  اإلن ةة برواتةةة اليزتةةدا( لألعةةمعق،وك ةةا  اإلسةةل  ،لألعةةمعق

 نشره و ع ي  حواشيل الدك ور أوغ ت هع ر، طبل ابملطبعة الباموليبية لآلابأ الي وميف، سريو 
  ،البوكةةا الةةدرا فيمةةا ت رةةرج م ةةى األعةةوو الععوتةةة مةة  ال ةةروع ال قهيةةة، ممةةاو الةةدت  اإلسةةعوا

  قي  د. حممد ح   مواد، دار ممار، ممان.
 ية ابل شطري، ألق املواهةا مبةدام يل سة  حممةد سة  مبةد البةاقق املةواه  بوكا املعري   شر  األل ال

 .هة(،  قي  محزة ميط ى أسو  وهة.مم ان، أروقة ل دراسا  والعشر 1119ب  
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 حرف الالم

 
 .ال ما ، ألق احل   م ق س  حممد اهلروا،  قي  د. قو الب داوا، مب بة ال   ، البوتت 
 مبد الرمح  س   سعاد الزجاجق.  قي  مازن املبار ، دار ال بر، دمش  ما ، ألق القاسل، ال 
 . نمية العر  بنمية الشع رى( ل شع رى= م ون البيان واألد 
  ،لةةا األلبةةةا    م ةةةل اإلمةةرا ، لعاعةةةر الةةةدت  البياةةةاوا،  قيةة  د. عةةة   سوج يةةةل، دار ال مييةةةز

 األح اأ.
   شذور ال ةة. ال بأ وال مل ألق زتد األنيارا= الب ةة 
   دا . أتليةةةد األمةةةري أسةةةامة سةةة  معقةةةذ،  قيةةة  أمحةةةد حممةةةد شةةةاكر، مب بةةةة ال ةةةعة، الةةةةدار اآللبةةةا

 .ال   ية لعشر الع ل، القاهرة
   دا ،  ألق معيةةور، مبةةد امل ةةف سةة  حممةةد سةة   مساميةةل الثعةةال  العي ةةاسورا.  قيةة  أمحةةد اآللبةةا

 ح   لب ، دار الب ا الع مية، سريو ، لبعان
  اإلمةةةرا  املةةةانل مةةة  ال عةةة    ال ةةةعة والب ةةةا ، لعبةةةدالوها  الشةةةعراين،  قيةةة  د.  مبةةةدهللا  لبةةةا

 الطوتل، دار البدر، املعيورة.
   مرا ، ل اج الدت  اإلس راتي .  قي   اأ الدت  مبد الوها ، دار الرفامق، الرعضاإللبا 
 ةةةف العبةةة ا.  قيةةة  غةةةازا   ةةةار  بةةةا    م ةةةل البعةةةاأ واإلمةةةرا ، ألق البقةةةاأ مبةةةد هللا سةةة  احلال 

ط يما  والدك ور مبد اإللل نبهةان، مطبومةا  مركةز  عةة املاجةد ل ثقافةة والةرتاث العةرق، نشةر دار 
 .ال بر املعاعر سبريو  ودار ال بر سدمش 

 .ال لها  العرسية نشأة و طور ا، لعبدالة ار حامد ه و، دار ال بر العرق، القاهرة 
 بةةر الزدسيةةدا،  قيةة  د. رماةةان مبةةدال وا ، مب بةةة اوةةاجنق. و قيةة  مبةةدالعزتز حلةة  العةةوا ، ألق س

 مطر سععوان بحل  العامة(، دار املعارف، القاهرة.
  وطبعةةةةة ، (   ةةةةدًّا15  ب دار عةةةةادرطبعةةةةة دار املعةةةةارف، و عةةةةر ، نسةةةة  مع،ةةةةور اإلفرتقةةةةق، الل ةةةةان

 .( جزأ ا21سوند   ب
 سةة  احل ةة  اليةةاتغ، دراسةةة و قيةة  الةةدك ور  سةةراهيل سةة  سةةاري   معةةة   شةةر  امل عةةة. أتليةةد حممةةدال

 اليامدا، مطبوما  امامعة اإلس مية ابملدتعة املعورة
  رسةةةال ان . دلةةةة، ألق ال كةةةا  األنبةةةارا،  قيةةة  سةةةعيد األفةةةةاين، امامعةةةة ال ةةةورتة، دمشةةة األملةةةل =

 .نس  األنبارا
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 مةةةاري د. ح ةةةف حممةةةد حممةةةد شةةةرف،  قيةةة  عرسيةةةة. أتليةةةد أق ال ةةة   مثمةةةان سةةة  جةةة ال مةةةل   ال ،
  قي  حامت املؤم ، ماري الب ا، سريو ، لبعان القاهرة. و الب ا، 

 .ال هلا  العرسية   الرتاث، د. أمحد م ل الدت  امعدا، الدار العرسية ل ب ا ، ليبيا 
 لع مةق، جامعةة ال هلا    الب ا  ل يبوتل أعةواات  وسعيةة، د. عةاحلة راشةد الةعةيل، مركةز البعةث ا

 أ  القرى.
  ال ؤلةةؤة   م ةةل العرسيةةة وشةةرحها، ليوسةةد سةة  حممةةد ال ةةرمدا،  قيةة  د. أمةةف مبةةدهللا سةةاري،مطبعة

 األمانة، مير.
 . ليز   ك   العر ، نس   الوتل،  قي  أمحد مطار، دار الع ل ل م تف، سريو 
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 حرف امليم

 
  ،ل م د،  قي  د. حممد رضةوان الداتةة، دار البشةائر، ما ا    ل ،ل وا   د مععاه م  القر ن اجمليد

 دمش . و قي  مبدالعزتز امليم ، املطبعة ال   ية.
  مةةا ا    ةةت أل اظةةل وا  قةةت معانيةةل، لعبةةد امل ةةف سةة  قرتةةا األعةةمعق.  قيةة  و ع يةة  وشةةر  ماجةةد

 ح   الذه ، دار ال بر، دمش 
 ئق،  قيةةة  د. رماةةةان مبةةةدال وا ، مب بةةةة مةةةا   عةةة  فيةةةل العامةةةة، املع ةةةو   ى أق احل ةةة  الب ةةةا

 اواجنق، القاهرة.
   مةةةةا ذكةةةةره البوفيةةةةون مةةةة  اإلدغةةةةا  بقطعةةةةة مةةةة  شةةةةر  ال ةةةةريا  لب ةةةةا  سةةةةيبوتل(،  قيةةةة  د. عةةةةبي

 ال ميمق، دار البيان العرق، جدة.
  مةا جيةةوز ل شةةامر   الاةةرورة، ل قةةزاز القةةريواين. حققةةل وقةةدَّ  لةةل وعةةعل فهارسةةل الةةدك ور رماةةان مبةةد

ال ةةةةةوا  والةةةةةدك ور عةةةةة   الةةةةةدت  اهلةةةةةادا، العاشةةةةةر دار العروسةةةةةة ابلبوتةةةةةت إبشةةةةةراف دار ال يةةةةةعى 
 .ابلقاهرة

   مةةا ق ةةاج  ليةةل البا ةةا مةة  مهمةةوز ومقيةةور ودةةدود دةةا تب ةةا ابأللةةد واليةةاأ= مةة ث رسةةائل نسةة
 ج .

 لقةوزا، ما ق مل الشعر م  الارورة بقطعةة مة  شةر  ال ةريا  لب ةا  سةيبوتل(،  قية  د. مةوض ا
 الرعض.

 ،مب بةةةة اوةةةاجنق،  مةةةا تعيةةةرف ومةةةا ن تعيةةةرف، ألق  سةةةعاد الزجةةةاج،  قيةةة  هةةةدى حممةةةود قرامةةةة
   القاهرة.

  املأمور م  ال ةة بما ا    ل ،ل وا   ةد مععةاه(، ألق العميثةل األمةراق،  قية  د. حممةد مبةدالقادر
 أمحد، مب بة العهاة امليرتة، القاهرة.

  ب  الب غةةة(، حملةةا الةةدت  سةة  الشةةععة احل ةة ،  قيةة  د. حةةاتد العبهةةان، دار مائةةة املعةةاين والبيةةان
 ال،اهرتة، البوتت. وطبعت    م ون البيان واألد .

 . مباحث   م و  القر ن، ليبعق الياحل/ دار الع ل ل م تف، سريو 

 . مباحث   م و  القر ن، معاع القطان، مؤس ة الرسالة، سريو 

 ملم ةةةل، ألق حيةةةان األندل ةةةق،  قيةةة  د. ميةةةط ى العمةةةا ، مطبعةةةة األمانةةةة، املبةةةدع امل رةةةص مةةة  ا
 القاهرة.
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 د سري ل ومؤل ا ل، د.  دجية احلدتثق، دار الشؤون الثقافية العامة، وزارة الثقافة، سةداد.امل  
   د. مةة ز القوامةةد اإلمراسيةةة مةة  القيةةيدة اجملرادتةةة، ل رمسةةوكق امةةزويل، وحاشةةية العمةةراين م يةةل،  قيةة

 فرر الدت  قباوة، دار األوزامق، سريو .
  املب ةةوط   القةةراأا  العشةةر، ألق سبةةر أمحةةد سةة  احل ةةف سةة  مهةةران األعةةبهاين،  قيةة  سةةبيل محةةزة

 حاكمق، مطبوما   مل ال ةة العرسية سدمش ، وطبعة مؤس ة م و  القر ن، سريو .

 ق ال ةةة  ، مثمةةةان سةةة  جةةة ،  قةةةد  به       ةةةري أمسةةةاأ شةةةعراأ احلماسةةةة. عةةةععة شةةةيخ العرسيةةةة أاملةةة
 و قي  الدك ور ح   هعداوا، دار الق ل سدمش  ودار املعارة سبريو 

 بةةةل   شةةةر  ال مةةةل، ألق البقةةةاأ العبةةة ا،  قيةةة  مبةةةد احلميةةةد الةةةزوا، معشةةةورا  جامعةةةة  ةةةان امل 
 تونز، سعةازا.

  و .امل عد   أحبا  امليعد، د. عاحل س  حممد الرشيد، مؤس ة الرعن، سري 

   هةةة(، قةةرأه وم ةة  م يةةل  سةةراهيل س  قيةةل اليوس ق.دمشةة ،  395م رةةري األل ةةال، أمحةةد سةة  فةةار  ب
 .مب بة دار البيان

  مةة  البعةةاأ   م ةةل  يةةرتد األفعةةاو، لعبةةدهللا الةةدف زا= سةةداع  م ةةل اليةةرف. وطبةةل     مومةةة
 اليرف وشروحها وحواشيها.

 مود حممد شاكر، مب بة اواجنق، القاهرة.امل ع ، ورسالة   الطرت   ى مقاف عا، حمل 
  م ون البيان واألد ، و شمل  ال مرقعدتة ب  انس عارة(، ألق القاسل ال يثق ال مرقعدا. وم عةة

البيةةةةةان ب  انسةةةةة عارة(، لةةةةةزت  املرعةةةةة ق. ومع،ومةةةةةة الطةةةةةب وا ب  انسةةةةة عارة( ملعيةةةةةور الطةةةةةب وا. 
مق. وح ةة  اجملةةاز ساةةبط م قةةا  اجملةةاز، ل ةة يمان ومع،ومةةة ال ةةلامق ب  اجملةةاز(، ألمحةةد ال ةةلا

املزين. ومائة املعاين والبيان ب  الب غة(، حملا الةدت  احل ة . و  رةيص امل  ةا  ب  الب غةة(، حملمةد 
سةةة  مبةةةدالرمح  القةةةزوت . وامةةةوهر املبعةةةون   الث مةةةة فعةةةون ب  الب غةةةة(، لعبةةةدالرمح  األ اةةةرا. 

لعاةةةةد الةةةةدت  مبةةةةدالرمح  األجيةةةةق. ونميةةةةة العةةةةر  بنميةةةةة الشةةةةع رى( والرسةةةةالة الوضةةةةعية العاةةةةدتة 
 ل شع رى. دار اس  حز ، سريو .

   املثةةةةةل ال ةةةةةائر   أد  البا ةةةةةا والشةةةةةامر، لاةةةةةياأ الةةةةةدت  سةةةةة  األمةةةةةري،  قيةةةةة  حممةةةةةد حميةةةةةق الةةةةةدت
 مبداحلميد، املب بة العيرتة، سريو . و قي  أمحد احلو  وسدوا طبانة، دار الرفامق، الرعض.

 .مثل املقر   ، نس  مي ور اإلشبي ق،  قي  د. ع   امل يطق، دار اآلفاد العرسية، القاهرة 
  ،قي  د. مبةدالبر  مةو ، مركةز املرطوطةا ، املث ث ذو املعىن الواحدة حملمد س  أق ال    البع ق 

 البوتت.
 .مث ث قطر  وشرحل لعبدالرمح  ال عهورا الشافعق= الب ةة   شذور ال ةة 
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   قر ن، ألق مبيدة معمر س  املثىن،  قي  حممد فؤاد سزكف.الاز 
  ع ماأ، ألق القاسل الزجاجق،  قي  مبد ال    هارون، مب بة اواجنق، القاهرة.ال الز 
 .الز مع ا، ألق العبا  مع ا،  قي  مبد ال    هارون، دار املعارف، القاهرة  
 اوطيا،  قي  د. غامن قدورا احلمد، دار ممار، ممان.اجملالز، ألق مبدهللا حممد س  مبدهللا  
  ،اجملرد ل ةة احلدتث، نسة  ال بةاد البةةدادا،  قية  أق مبةدهللا سة   عةة هعةداوا، ال ةارود ل طبامةة

 القاهرة.

  دا    معلل األلقا . ألَّ ل كمةاو الةدت  أسةو ال اةل مبةد الةرزاد سة  أمحةد املعةروف ابسة  اآل مل
يباين،  قية  حممةد البةاظل، مؤس ةة الطبامةة والعشةر، وزارة الثقافةة واإلرشةاد اإلسة مق ال وطق الش

 .إبتران
  . مل األمثاو، ألق ال ال أمحد س  حممد امليداين،  قي  جان مبدهللا  وما، دار عادر، سريو  
  حققةل وفية ل  مثاو، ألق ال ال، أمحد س  حممد س  أمحةد سة   سةراهيل العي ةاسورا امليةداين.األ مل

 .وضبط غرائبل وم   حواشيل حممد حميق الدت  مبد احلميد، مطاسل ال عة احملمدتة
 . مل البعرت  ب  لةة القر ن وال عة(، ل رر الدت  الطرقق العل ق، دار ومب بة اهل و، سريو  

  ةةة   ةةةةة، ألق احل ةةةف، أمحةةةد سةةة  فةةةار  سةةة  زكةةةرع ال ةةةةوا. دراسةةةة و قيةةة  زهةةةري مبةةةد احملال مةةةل 
 .س طان، مؤس ة الرسالة، سريو 

  عر ، وهو مش مل م ى دتوان ر سة س  العلاج وم ى أسيا  م ردا  مع ةوسة  ليةل. ال موع أشعار
 .ام ىن س يعيعل و ر يبل وليل س  الورد ال وسق، دار اس  ق يبة ل طبامة والعشر وال وزتل، البوتت

 وسةةةى األعةةة هاين،  قيةةة  مبةةةدالبر  العةةةزابوا، اجملمةةةوع املةيةةةث   غةةةرت  القةةةر ن واحلةةةدتث، ألق م
 أ  القرى. ةمركز البعث   جامع

  وشةةةرحها ل لةةةاسردا،  ،مةةة  الشةةةافية  امةةةزأ األوو شةةةافية مةةة  م مةةةق اليةةةرف واوةةةط بال مومةةةة
وحاشةةية اسةة   امةةة م ةةى الشةةر ، و  امةةزأ الثةةاين شةةر  زكةةرع األنيةةارا ل شةةافية، وشةةر  نقةةره كةةار 

 (، ماري الب ا، سريو .ام ي ة   شر  ال رائد اممي ة  سراهيل البرمياين ل شافية، وال وائد
  مومةةةة اليةةةرف وشةةةروحها وحواشةةةيها، و شةةةة مل م ةةةى  امل  ةةةا    اليةةةرف املع ةةةو  لعبةةةةدالقاهر 

امرجاين. والعزا، ومعل  شر  البي ين، و يرتد م  م ق األشعوا. وسعاأ األفعةاو، ومعةل  شةر  
معل   معان األن،ار ل بزكوا. ومرا  األروا ، ومعل  حواش مع قةاة مة  امل ةرا  الب وا. واملقيود، و 

وال    وامل  . واألمث ة، ومعل  شر  ال رورا، وشر  األمث ة جملهةوو. ورسةالة   أمث ةة ال يةرتد 
 ل بزكوا.  قي  م  حممد نورا م ق، دار نور اليبا ، لبعان.

 ر اميل، سريو . مومة املعاين، لعبدال    هارون، دا 
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  يةةةا العةةةدا   شةةةر  قطةةةر العةةةدى، لعبةةةدهللا سةةة  أمحةةةد ال ةةةاكهق،  قيةةة  د. مةةةؤم  البةةةدارت ، الةةةدار 
 العثمانية. وطبعة الباق احل   مل حاشية تز احلميق.

 اجةةةاة ابمل ةةةائل الععوتةةةةة. أتليةةةد جةةةار هللا أق القاسةةةةل، حممةةةود سةةة  ممةةةةر الز شةةةرا، قةةةدَّمت لةةةةل احمل
 اشيل الدك ورة  يلة ابقر احل  ، مطبعة أسعد، سةدادوحقق ل وم َّقت حو 

 حممةةد فةةؤاد مبةةةدالباقق، دار  حيةةاأ الب ةةا العرسيةةةة،  قيةةة  ممةةةاو الةةدت  القةةامسق، حماسةة  ال أوتةةل، 
 .مير

 ضةةةداد. أتليةةةد أق مثمةةةان، ممةةةرو سةةة  حبةةةر امةةةاحو البيةةةرا، العاشةةةر مب بةةةة اوةةةاجنق األاسةةة  و احمل
 ابلقاهرة

   ورا  الشةةعراأ والب ةةةاأ، ل راغةةةا األعةة هاين، ألق القاسةةل ح ةةف سةة  حممةةةد دابأ وحمةةااألحماضةةرا
  قي  د. رعض مراد، دار عادر، سريو . الراغا األع هاين. 

 . احملاضرا  واحملاورا ، ل  يوطق،  قي  د. قو امبورا، دار الةر  اإلس مق، سريو 

 . احملاضرا ، ل يوسق، دار الةر  اإلس مق، سريو 

 بةةةو  واملشةةةمو  واملشةةةرو . أتليةةةد ال ةةةرا سةةة  أمحةةةد الرفَّةةةاأ،  قيةةة  ميةةةبا  غ وجنةةةق، احملا و احملةةة
 مطبوما   مل ال ةة العرسية سدمش 

 ل ع مة اإل بارا الع َّاسة أق جع ر، حممةد سة  حبيةا، رواتةة أق سةعيد، احل ة  سة  احل ةف احمل ، 
، معشةةةورا  دار اآلفةةةاد امدتةةةدة، ال ةةةبرا. ام ةةةىن س يةةةعي  الب ةةةا  الةةةدك ورة  ت ةةةزه ليرةةة  شةةة يرت

 سريو 
 دار طبعةةةة   ةةةا، نسةةة  جةةة ،  قيةةة  م ةةةق العلةةةدا ومبةةةد احل ةةةيل العلةةةار ومبةةةد ال  ةةةا  شةةة  ، احمل

 .ل طبامة والعشر، وكذا طبعة اجمل ز األم ى ل شؤون اإلس مية ابلقاهرة سزكف
 مةةةة  البةةةةاحثف، وزارة  قيةةةة   مومةةةةة ، نسةةةة  مطيةةةةة األندل ةةةةق، ب   ةةةةري اسةةةة  مطيةةةةة( وجيزالةةةةرر احملةةةة

 (   دا .11األوقاف، قطر، اليت   ب
 .احملرر   الععو، لعمر س  مي ى اهلرمق،  قي  د. معيور مبدال ميل، دار ال   ، القاهرة 
 . احملرر   م و  القر ن، مل امد س  س يمان الطيار، دار اس  اموزا، الدما 

 لععو(، نس   عز البةدادا.  قي  الةدك ور يوو   شر  ال يوو بشر  فيوو اس  معطق   ااحمل
 شرتد مبدالبر  العلار، دار ممار ل عشر وال وزتل، ممَّان، األردن

 . احملبل   نقط املياحد، ألق ممرو الداين، د. مزة ح  ، دار ال بر، دمش 

 ان، معهةد يط األم،ل، اس  سيده. الدك ور مبد ال  ا  ال يد س يل والدك ور فييل احل يةاحملبل و احمل
 املرطوطا  العرسية، القاهرة
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    دعل َّةةى بوجةةوه العيةةا(، ألق سبةةر سةة  شةةقري البةةةدادا،  قيةة  د فةةائز فةةار ، مؤس ةةة الرسةةالة
امل

 سريو ، ودار األمل   األردن. بطدب ل  طأ ابسل ]اممل   الععو ل ر يل ال راهيدا[(.
 راجعةةةل ومارضةةةل  قيةةة  ح ةةة  معمةةةرا،مةةةدون مةةة  الشةةةعراأ وأشةةةعارهل، ممةةةاو الةةةدت  الق طةةةق،  احمل

 و قي  د. رعض مراد،  مل ال ةة العرسية سدمش . سع رل املؤلد محد اماسر، دار اليمامة.
 ةةةة. أتليةد كةةا  الب ةاة اليةةاحا  مساميةل سةة  مبةاد، س عقيةة  الشةيخ حممةةد ح ةة   و اليط   احملة 

 .عسف، مطبعة املعارف، سةداد
 عةةةبل اسةةة  الطعةةةان ال ةةةما  اإلشةةةبي ق،  قيةةة  د. حممةةةد تعقةةةو   ةةةارج احلةةةروف وعةةة اهتا، ألق اإل

  رك  اين، سراج و طيا، سريو . 

  ،ار اليعا  حملمد س  أق سبر الرازا، مب بة لبعان. و ر يا حممةود  ةاطر وضةبط محةزة فة   هللا  
 مؤس ة الرسالة.

  ح ف أمحد سةو مبةا ،    ار  ذكرة أق م ق ال ارسق وهتذتبها، ألق ال    مثمان س  ج .  قي
 .مركز امل ف فييل ل بعوث والدراسا  اإلس مية

  ،املر ار م  ععا  ال ةة، حملمةد حميةق الةدت  مبداحلميةد وحممةد ال ةببق، املب بةة ال لارتةة البة ى
 القاهرة.

 . ارا  شعراأ العر ، نس  الشلرا،  قي  د. م ق البلاوا، دار اميل، سريو   
 ئر الععةةو، ألق احللةةاج األم ةةل الشةةع مرا،  قيةة  د. ح ةة  هعةةداوا، كعةةور املرةةرتع    ذامةةة سةةرا

  شبي يا، الرعض.
 .ير اإلم أ وال مرت ، حل ف وايل، دار ال،اهرتة، البوتت   
 .)ير ال عد م ى ال  ريص= شر  ال عد ب  ير املعاين   
 لقاهرة.  ير القوا ، نس  ج ،  قي  د. ح   شاذيل فرهود، دار الرتاث، ا 
 .)ير املعاين ل  عد ال   ازين= شر  ال عد ب  ير املعاين   
   يةةةةر شةةةةر  أمث ةةةةة سةةةةيبوتل ألق ال ةةةة   حممةةةةد سةةةة  مي ةةةةى العطةةةةار، ا  يةةةةار أق معيةةةةور موهةةةةو  

امةةواليقق،  قيةة  د. دفةةل هللا سةة يمان، جامعةةة امل ةةف سةةعود، الةةرعض. و قيةة  د. عةةاسر سبةةر أسةةو 
 وط.ال عود، مب بة الط يعة، أسي

 . ير   العروض، ل ياغاين،  قي  د. توسد سدتوا، مب بة الرتسية، سريو   
  بمطبةوع ابسةل    يةر   شةواذ القةر ن(، نسة   الوتةل،  م  ك ا  البدتل   ير   شواذ القراأا

 م  سعشره ج. سرجشرتاسر، املطبعة الرمحانية مبير.
  ير   شواذ القراأا القر ن=   ير   شواذ  . 
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 طبعة سوندنس  سيده األندل ق،  ،ريصملا. 
 .املدار  الععوتة أسطورة وواقل، د.  سراهيل ال امرائق، دار ال بر، ممان 

 املدار  الععوتة واو ف الععوا.
 .املدار  الععوتة، د.  دجية احلدتثق، جامعة سةداد، وزارة ال  عيل العايل، العراد 

 ارف، القاهرة.املدار  الععوتة، د. شوقق ضيد، دار املع 

  مةدار  ال عزتةةل وحقةائ  ال أوتةةل، ألق ال كةا  مبةةدهللا سةة  أمحةد الع ةة ق،  قية  مةةروان الشةةعار، دار
الع ةةةةائز، ممةةةةان. و قيةةةة  د. حممةةةةد حممةةةةد دروتةةةة ، دار  قيةةةة  الب ةةةةا ،  سةةةةطعبوو. و قيةةةة  د. 

 توسد م ق سدتوا، دار اس  كثري، دمش .

 ل رمةةةق،  قيةةة  د. حةةةامت عةةةاحل الاةةةام ، دار البشةةةائر، املةةةد ل  ى  قةةةو  ال  ةةةان، نسةةة  هشةةةا  ا
 سريو .

 .املد ل  ى دراسة القر ن البر ، د. حممد حممد أسو شهبة، دار ال واأ، الرعض 

 .املد ل  ى م ل ال ةة ومعاه  البعث ال ةوا، د. رماان مبدال وا ، مب بة اواجنق، القاهرة 
 لعيةةةر أمحةةةد ال ةةمرقعدا احلةةةدادا،  قيةةة  د. عةةة وان املةةد ل لع ةةةل    ةةةري ك ةةا  هللا  عةةةاى، ألق ا

 داوودا، دار الق ل، دمش .

  ، مدرسةةةة البوفةةةة ومعهلهةةةا   دراسةةةة ال ةةةةة والععةةةو، د. مهةةةدا املرزومةةةق، مطبعةةةة البةةةاق واحل ةةة
 القاهرة.

  ، املدرسةةة الععوتةةة   ميةةر والشةةا    القةةرنف ال ةةاسل والثةةام  مةة  اهللةةرة، د. مبةةدالعاو سةةاري مبةةر
 الشرود، سريو .دار 

 ؤنةةث. أتليةةد أق حةةامت سةةهل سةة  حممةةد ال ةةل اين،  قيةة  الةةدك ور حةةامت عةةاحل الاةةام ، املذكر و املةة
و قيةةةة  د. مةةةةزة ح ةةةة ، دار الشةةةةرد العةةةةةرق،  دار ال بةةةةر املعاعةةةةر سبةةةةريو  ودار ال بةةةةر سدمشةةةةة .

 سريو .
 ماةةةةان مبةةةةد ال ةةةةوا  أتليةةةةد أق العبةةةةا  حممةةةةد سةةةة  تزتةةةةد املةةةة د،  قيةةةة  الةةةةدك ور ر  ،ؤنةةةةثاملذكر و املةةةة

 والدك ور ع   الدت  اهلادا، العاشر مب بة اواجنق ابلقاهرة.
 ذكر واملؤنةةةةةث، نسةةةةة  ال  ةةةةرتا،  قيةةةةة  أمحةةةةةد هرتةةةةةرا، مب بةةةةة اوةةةةةاجنق ابلقةةةةةاهرة، ودار الرفةةةةةامق املةةةة

 ابلرعض.
 حققةةةل وقةةةدَّ  لةةةل وم َّةةة  م يةةةل الةةةدك ور رماةةةان مبةةةد  ؤنةةةث، ألق احل ةةةف أمحةةةد سةةة  فةةةار املو  ذكراملةة.

 ال وا ، دار الب ا امليرتة، القاهرة.
  ،مم ان، دار ال   ،  قي  أمحد رجا أسو سارياملذكر واملؤنث، ألق الطيا الوشاأ 
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 ؤنث، ألق ال    مثمان س  ج .  قية  و قةد  الةدك ور طةارد جنةل مبةد هللا، العاشةر دار املذكر و امل
 البيان العرق ل طبامة والعشر وال وزتل، جدة

 املؤنةث، ألق سبةر سة  األنبةةارا،  قية  طةارد امعةاق، مطبعةةة العةاين، سةةداد. و قية  حممةةد ذكر و املة
 مبد اوال  مايمة، اجمل ز األم ى ل شؤون اإلس مية، معة  حياأ الرتاث، القاهرة.

 ؤنةةث، ألق زكةةرع، قةةو سةة  زعد ال راأ.حققةةل وقةةدَّ  لةةل وم َّةة  م يةةل الةةدك ور رماةةان مبةةد املو  ذكراملةة
 . وا ، مب بة دار الرتاث، القاهرةال

 ذكر واملؤنث، ل عام ،  قي  رماان مبدال وا ، مطبوع م  ك ا  بال ذكري ال أنيةث   ال ةةة( امل
 ل معق ، مطبعة جامعة مف  ز، القاهرة.

 ذكر واملؤنةةث، ل م اةةل سةة  سةة مة ب  يةةر املةةذكر واملؤنةةث(،  قيةة  رماةةان مبةةدال وا ، الشةةركة املةة
 امة، القاهرة.امليرتة ل طب

 .املذكر واملؤنث، لع طوتل،  قي  د. مبدام يل مة ال مودة ال ميمق، جامعة سبها، ليبيا 
 ععةةوتف.  يةةعيد أق الطيةةا، مبةةد الواحةةد  سةة  م ةةق ال ةةةوا احل ةة ، حققةةل وم َّةة  م يةةل ال مرا ةةا

 حممد أسو ال ال  سراهيل، مب بة هناة مير ومطبع ها، القاهرة
 ليرف(=  مومة اليرف وشروحها وحواشيها.مرا  األروا  ب  ا 
 .مراحل  طور الدر  الععوا، د. مبدهللا اوثران، دار املعرفة امامعية، اإلسبعدرتة 

 شر  اممل، نس  اوشا .  قي  م ق حيدر، دار احلبمة، دمش  رجتلامل   
  ،حملمد حم ةول الشةعقيطق، مرقاة اليعود  ى معاين   ة املودود مبعرفة املقيور واملمدود نس  مالف

  قي  مبداجمليد األنيارا، دار الب ا الع مية، سريو .
  ،مرقاة املب دا   الععو، حملمد  قق الدت  اهل يل، حققل أسةو مبيةدة مشةهور سة  ح ة   و سة مان

 دار ال ؤلوة، سريو .
 ر ممار، ممان.املرقاة    مرا  ن  لل  ن هللا، نس  اليائغ،  قي  د. ح   موسى الشامر، دا 
 بطبعة سي ة!( زهر   م و  ال ةة وأنوامها، ل  يوطق،  ع ي  حممد جاد املوى سف وعاحبيلامل 
 امد م ةى   ةهيل ال وائةد، نسة  مقيةل،  قية  حممةد كامةل سركةا ، مركةز البعةث الع مةق ال ةاسل امل 

 مامعة أ  القرى، مبة املبرمة.
 ب ن رمحةةةة هللا قرتةةةا مةةة  احمل ةةةعف(، نسةةة  هشةةةا  م ةةةألة احلبمةةةة    ةةةذكري قرتةةةا   قولةةةل  عةةةاى  

 األنيارا،  قي  د. مبدال  ا  احلموز، دار ممار، ممان.
 .م ألة   ك مة الشهادة،   قي  د. ح   موسى الشامر، دار ممار، ممان 
 .م أل ان   اإلمرا  والوقد، ملبق س  أق طالا القي ق= نيوص حمققة   الععو 
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 ق م ق ال ارسق،  قي  حممد الشاطر أمحد، مطبعة املدين، مير.بيرع ، ألال ائل امل 
 بيةةةا ، ألق م ةةةق ال ارسةةةق،  قيةةة  ح ةةة  هعةةةداوا، دار الق ةةةل سدمشةةة ، ودار املعةةةارةاحل ةةةائل امل ، 

 . سريو 
 .امل ائل ال  رتة، نس  هشا  األنيارا،  قي  د. م ق البوا ، مب بة املعار، األردن 
 رسق،  قي  ح   هعداوا، دار كعوز  شبي يا، الرعض.امل ائل الشريازع ، ل  ا 
 املدين، القاهرة، مطبعة حممد الشاطر، ألق م ق ال ارسق،  قي  ةع برتال ائل امل. 
 عاةةةةدع . أتليةةةةد أق م ةةةةق، احل ةةةة  سةةةة  أمحةةةةد ال ارسةةةةق،  قيةةةة  الةةةةدك ور م ةةةةق جةةةةاسر ال  ةةةةائلامل

 .املعيورا، ماري الب ا ومب بة العهاة العرسية
  الة ط، ل مة د، مةل انن يةار نسة  وند،  قية  زهةري مبداحمل ة  سة طان، مؤس ةة الرسةالة، م ائل

 سريو .
 ألق م ةةةةق ال ارسةةةةق،  قيةةةة  عةةةة   الةةةةدت  ال ةةةةعباوا، مطبعةةةةة بالبةةةةةدادع ( شةةةةب ةامل ةةةةائل امل ،

 العاين، سةداد، وزارة األوقاف العراقية.
 دمشةةقق،  قيةة  د. مبةةدال  ا  سةة يل، مب بةةة امل ةةائل امل قبةةا    م ةةل الععةةو، حملمةةد سةة  طولةةون ال

 اآلدا ، القاهرة.
   امل ةةةةةائل املعثةةةةةورة، ألق م ةةةةةق ال ارسةةةةةق،  قيةةةةة  د. شةةةةةرتد العلةةةةةار، دار ممةةةةةار، ممةةةةةان، مث  قيةةةةة

 ميط ى احلدرا، طبل  مل ال ةة العرسية، دمش .
 عةادر،  امل  طرف   كل فة  م ة ،رف، لشةها  الةدت  األسشةيهق،  قية  د.  سةراهيل عةادر، دار

 سريو .

  ،امل  قيى   أمثاو العر ، ألق القاسةل جةار هللا حممةود سة  ممةر الز شةرا،  قية  كةارت  عةادر
دار عادر، سريو . مث الطبعة اليت  ةت مراقبةة الةدك ور حممةد مبةد املعيةد  ةان، مطبعةة   ةز دائةرة 

 املعارف العثمانية حبيدر  ابد، اهلعد.
 ال طيد اوطيا، دار العروتة، البوتت.امل  قيى   م ل ال يرتد، لعبد 
  امل ةة قل ابمل هوميةةة   حةةل أل ةةال امروميةةة، لشةةمز الةةدت  الرامةةق،  قيةة  د. أمحةةد جةةاد هللا، دار

 العوادر، دمش .
  امل   ةةةل   غرتةةةا لةةةةة العةةةر ، ألق الطةةةاهر حممةةةد سةةة  توسةةةد ال ميمةةةق،  قيةةة  حممةةةد مبةةةدامواد

 قاهرة.و سراهيل الب اطق، مب بة اواجنق، ال
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    مشةةةةارد األنةةةةوار م ةةةةى عةةةةعا  اآلكر، ل قاضةةةةق ميةةةةاض اليعيةةةة ، ومعةةةةل  عقبةةةةا  اسةةةة  قرقةةةةوو
املطةةالل، دار البمةةةاو امل عةةةدة، دمشةة ، س موتةةةل مةةة  مؤس ةةةة سةة يمان الراجعةةةق، القةةةاهرة. و قيةةة  

 عاحل أمحد الطوتل، دار الق ل، دمش .

 الاةةةةام ، مؤس ةةةة الرسةةةةالة،  مشةةةبل  مةةةةرا  القةةةر ن، ملبةةةةق سةةة  أق طالةةةةا القي ةةةق،  قيةةةة  حةةةامت
 سريو .

  مشبل القر ن البر ، حبث حوو اس شةباو امل  ةرت  آلع  القةر ن البةر ، أسةباسل وأنوامةل وطةرد
 دفعل، لعبدهللا س  محد املعيور، دار اس  اموزا، الدما .

 .مشب ة اهلمزة العرسية، د. رماان مبدال وا ، مب بة اواجنق، القاهرة 
 ر يةةا  عةة   املعطةة  م ةةى حةةروف املعلةةل، ألق البقةةاأ العبةة ا.  قيةة  عسةةف ع ةةل    املشةوف امل

 حممد ال وا ، مركز البعث الع مق و حياأ الرتاث اإلس مق، جامعة أ  القرى
 . ميادر الشعر اماه ق وقيم ها ال ارخيية، د. ياعر الدت  األسد، دار اميل، سريو 
 قيةة  ح ةةة  مبةةدام يل توسةةد، مب بةةةة اآلدا ، امليةةبا  ب  الب غةةة(، لبةةدر الةةةدت  سةة  مالةةف  ،

 القاهرة.
  ميبا  الراغةا بشةر  كافيةة اسة  احلاجةا(، حملمةد امل ةيت الببةري،  قية  د. مبةدهللا الشةما ، مب بةة

 الرتاث اإلس مق، اليم ، ععدة.
 عاوا. امليةةبا  املعةةري   غرتةةا الشةةر  الببةةري ل رافعةةق، ألق العبةةا  ال يةةومق،  قيةة  مبةةدالع،يل الشةة

و قي  د. أ   الشوا، دار ال يعاأ ودار املعهل، دمش . و قي  مةادو مرشةد، دار الرسةالة العامليةة. 
 وطبعة مب بة لبعان، سريو .

 ععةةو، ألق ال ةة   ياعةةر سةة  أق املبةةار  املطةةرزا.  قيةة  مقبةةوو م ةةق الععمةةة، قةةدَّ  لةةل اليةةبا    امل
. و قيةة  د. مبداحلميةةد ال ةةيد ط ةةا، سةة مية، سةةريو الةةدك ور ممةةاد الةةدت    يةةل، دار البشةةائر اإل

 مب بة الشبا ، القاهرة.
 يةةبا  ملةةا امةة ل مةة  شةةواهد اإلتاةةا . أتليةةد أق احللةةاج، توسةةد سةة  تبقةةى سةة  ت ةةعون،  قيةة  امل

 ودراسة الدك ور حممد س  محود الدملاين، مطبوما  امامعة اإلس مية ابملدتعة املعورة
 وره حةةة  أوا ةةةر القةةةرن الثالةةةث اهللةةةرا، د. مةةةوض القةةةوزا، جامعةةةة امليةةةط   الععةةةوا نشةةةأ ل و طةةة

 الرعض بجامعة امل ف سعود(.
 .ميط عا  الععو البو ، د. مبدهللا اوثران، هلر ل طبامة، مير 
 .ميط عا  الععو البو ، د. مبدهللا اوثران، هلر ل طبامة، مير 
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 د. الشةاهد البوشةيرق، دار الةةر  ميط عا  العقد األدق لةدى الشةعراأ امةاه يف واإلسة ميف ،
 اإلس مق، سريو .

 د . أتليةةةد أق أمحةةةد، احل ةةة  سةةة  مبةةةد هللا الع ةةةبرا،  قيةةة  مبةةةد ال ةةة   حممةةةد األيةةةون   امل
 هارون، مطبعة جامعة البوتت

  ،املطةةةةةالل ال ةةةةةعيدة سشةةةةةر  ال رتةةةةةدة، ل  ةةةةةيوطق،  قيةةةةة  د. طةةةةةاهر سةةةةة يمان جةةةةةودة، الةةةةةدار امليةةةةةرتة
 اإلسبعدرتة.

 لل العيةةةرتة ل مطةةةةاسل امليةةةرتة   األعةةةةوو اوطيةةةة، لعيةةةر اهلةةةةورت ،  قيةةة   الةةةةدك ور طةةةل مبةةةةد طةةةاامل
 مؤس ة الرسالة. ، قي  مبد الوها  البع ةمث  املقيود، مب بة ال عة، القاهرة.

 .املطر ألق زتد األنيارا= الب ةة   شذور ال ةة 
 ملب ا اإلس مق، سريو .املط ل م ى أسوا  املقعل، حملمد س  أق ال    البع ق، ا 
 . املط ل م ى أل ال الروض املرسل، د.  ركق س  سعود الذعق، دار اس  اموزا، الدما 
  ،املطةةةوو م ةةةى ال  رةةةيص، ل ةةةعد الةةةدت  ال   ةةةازاين،  قيةةة  د.مبةةةدالعزتز ال ةةةاري ود. أمحةةةد ال ةةةدتز

 مب بة الرشد، الرعض.
    ال ةةة والععةو، د. ال ةيد الشةرقاوا، مب بةة معاجل غرتةا احلةدتث واألمةر وانس شةهاد ابحلةدتث

 اواجنق، القاهرة.

 عارف، نس  ق يبة أق مبد هللا س  م  ل. حققل وقدَّ  لل الدك ور مرو  مباشة، دار املعارف، امل 
  معةةاري ال عزتةةةل ب   ةةةري البةةةةوا(، ألق حممةةةد احل ةةةف سةة  م ةةةعود ال ةةةراأ البةةةةوا،  قيةةة  حممةةةد العمةةةر

 لرعض بالطبعة الثانية وما سعدها(.وعاحبيل، دار طيبة، ا

  معةةاري الب اسةةة ومةةةامن اإلعةةاسة، لعبةةدالرحيل سةة  م ةةق سةة  شةةيث القرشةةق،  قيةة  حممةةد ح ةةف  ةةز
 الدت ، دار الب ا الع مية، سريو .

   ماسة، ألق مبةد هللا العمةرا.  قية  الةدك ور مبةد هللا مبةد الةرحيل م ةي ن، مطبعةة احلمعاين أسيا
 ال عودتة مبير املدين، املؤس ة

  باليوا  أنل لع ق س  فاةاو اجملاشةعق( ع ق س  مب ى الرماين الععوال املع و روف. احلمعاين ،
حققل و ةرَّج شةواهده وم َّة  م يةل وقةدَّ  لةل و ةرجل ل رمةاين وأرَّا لعيةره الةدك ور مبةد ال  ةا   مساميةل 

 ش  ، دار الشرود ل عشر وال وزتل والطبامة
 معيةةور حممةةد سةة  أمحةةد األزهةةرا،  قيةة  ميةةد ميةةط ى دروتةة ، ومةةوض سةة  معةةاين القةةراأا ، ألق 

 محد القوزا.
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   معةةاين القةةر ن بمعةةاين الععةةا (، ألق جع ةةر الععةةا ،  قيةة  حممةةد م ةةق اليةةاسوين، نشةةر جامعةةة أ
 القرى، مبة املبرمة.

 .  معاين القر ن و مراسل، ألق  سعاد الزجاج،  قي  مبد ام يل ش 
  ،ألق احل   األ   ،  قي  هدى قرامة، مث  قي  فائز فار .معاين القر ن 
 . معاين القر ن، ألق زكرع ال راأ،  قي  أمحد جنا  وحممد العلار، ماري الب ا، سريو 
 عةةاين الببةةري   أسيةةا  املعةةاين، نسةة  ق يبةةة الةةدتعورا. عةةععل امل  شةةرد الببةةري سةةاري البرنبةةوا، امل

 لبعاندار العهاة احلدتثة، سريو ، 
 .معاين الععو، د. فاضل عاحل ال امرائق، دار ال بر، األردن 
  معاهةةةد ال عيةةةيص م ةةةى شةةةواهد ال  رةةةيص، ألق ال ةةة   العباسةةةق،  قيةةة  حممةةةد حميةةةق الةةةدت  مبةةةد

 احلميد، ماري الب ا، سريو .
  ،معةةةرت  األقةةةران    ملةةةةاز القةةةر ن، ل  ةةةيوطق،  قيةةةة  م ةةةق حممةةةد البلةةةةاوا، دار ال بةةةر املعاعةةةةر

 . و قي  أمحد  ز الدت ، دار الب ا الع مية، سريو .سريو 
 . معلل األ طاأ الشائعة، حملمد العدياين، مب بة لبعانة سريو 
  معلةةةةل األدابأ بامسةةةةل   رشةةةةاد األرتةةةةا  ى معرفةةةةة األدتةةةةا(، ليةةةةاقو  احلمةةةةوا،  قيةةةة  د.  ح ةةةةان

 مبا ، دار الةر  اإلس مق. =  رشاد األرتا   معرفة األدتا.
  األدق، جبور مبدالعور، دار الع ل ل م تف، سريو .املعلل 
  معلةةةل األدوا  والاةةةمائر   القةةةر ن البةةةر ، د.  مساميةةةل أمحةةةد ممةةةاترة ود. مبداحلميةةةد ميةةةط ى

 ال يد، مؤس ة الرسالة، سريو .

  معلل األغ ط ال ةوتة املعاعرة. أتليد حممد العدياين، مب بة لبعان، سريو 
  انعةةط حية، ألمساميةةل حقةةق ال وسةةوا،  قيةة  د. هةةاين حةةوا ، مركةةز معلةةل األل ةةال والرتاكيةةا

 البعوث وال واعل املعر ، الرعض.
 .معلل األمثاو العرسية، رعض مبداحلميد مراد، جامعة اإلما  حممد س  سعود اإلس مية، الرعض 
 .معلل الب غة العرسية، لبدوا طبانة، دار املعارة، جدة 
 حلموا، دار عادر، سريو .معلل الب دان، لياقو  ا 
  ،املعلةةةل ال لوتةةةدا ألشةةةهر أل ةةةال م ةةةل ال لوتةةةد، د. ممةةةر   ي ةةةة الشةةةاجيق، دار اليةةةدت ، امبيةةةل

 ال عودتة.

  معلةةةل الرتاكيةةةا والعبةةةارا  انعةةةط حية العرسيةةةة القةةةد  معهةةةا واملولةةةد، أمحةةةد أسةةةو أسةةةعد، دار الع ةةةل
 ل م تف، سريو .
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 تثة وهللاهتا، د. ف. مبدالرحيل، دار الق ل، دمش .معلل الد يل   ال ةة العرسية احلد 
 علل الذه  فارسق مرق، د. حممد ال ويخق، دار الع ل ل م تف سبريو .امل 
  معلةةل الشةةعراأ، حملمةةد سةة  ممةةران املةةرزابين،  قيةة  مبدال ةة ار فةةراج، القةةاهرة، طبعةةة احل ةة . والطبعةةة

 اليت س هذتا امل  شرد الدك ور ساري البرنبوا.
 لل الشوارد الععوتة وال وائد ال ةوتة، حممد حممد ح   شرا ، دار املأمون ل رتاث، دمش .مع 
 . معلل الشواهد الععوتة، د. حممود جنيا، دار ال اراق، دمش 
 .املعلل العرق نشأ ل و طوره، د. ح ف نيار، مب بة مير، مير 
  لية، الرعض.معلل أل ال القر ن البر ، ح ان مبداملعان، سيت األفبار الدو 

 .معلل أل ال القر ن البر ،  مل ال ةة العرسية، القاهرة 
 . املعلل ال    ق، د.  يل ع يبا، الشركة العاملية ل ب ا ، سريو 
 .معلل القراأا  القر نية، د. أمحد   ار ممر ود. مبدالعاو ساري مبر ، جامعة البوتت، البوتت 

 عد الدت ، دمش .معلل القراأا ، مبدال طيد اوطيا، دار س 

 .معلل امليط عا  الب غية، د. أمحد مط و ،اجململ الع مق، العراد 
 . معلل امليط عا  العرسية   ال ةة واألد ،  دا وهبة وكامل املهعد ، مب بة لبعان، سريو 
  معلةل امليةط عا    م مةق ال لوتةد والقةراأا ، د.  سةراهيل سة  سةعيد الدوسةرا، ممةادة البعةةث

 عة اإلما  حممد س  سعود اإلس مية، الرعض.الع مق، جام

 علل امل يل   املذكر واملؤنث،  مداد  ميل سدتل تعقو ، دار الب ا الع مية، سريو .امل 
 . املعلل امل يل   شواهد ال ةة العرسية، د.  ميل سدتل تعقو ، دار الب ا الع مية، سريو 
 تل تعقو ، دار الب ا الع مية، سريو .املعلل امل يل   شواهد الععو الشعرتة، د.  ميل سد 
 .املعلل امل هر  الشامل ألل ال القر ن البر ،  مداد مبدهللا  سراهيل ج عو ، مركز    ري، الرعض 

 .املعلل امل هر  ألل ال القر ن البر ، حممد فؤاد مبدالباقق، دار احلدتث، القاهرة 

  معلل الععو، مبدالة  الدقر، مؤس ة الرسالة، سريو. 
 احةةرص م ةةى الطبعةةة طبعةةة مب بةةة الشةةرود الدوليةةة، جملمةةل ال ةةةة العرسيةةة ابلقةةاهرة، وسةةيطالعلةةل امل ،

 األ رية.
 .معلل شواهد العرسية، مبدال    حممد هارون، مب بة اواجنق، القاهرة 
 . معلل م و  القر ن،  سراهيل حممد امرمق، دار الق ل، دمش 

 )د. حممد س يمان األشقر، مؤس ة الرسالة، سريو .معلل م و  ال ةة العرسية بم  األئمة ، 
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  املعلةةةةل   سقيةةةةة األشةةةةياأ، مةةةةل ذتةةةةل أمسةةةةاأ سقيةةةةة األشةةةةياأ، ألق هةةةة و الع ةةةةبرا،  قيةةةة  د. أمحةةةةد
 مبدال وا  موض، دار ال اي ة، القاهرة.

  ،  معلةةةةل ميةةةةط عا  م ةةةةل القةةةةراأا  القر نيةةةةة ومةةةةا ت ع ةةةة  سةةةةل، د. مبةةةةدالع ق امل ةةةةؤوو، دار ال ةةةة
 ة.القاهر 

   ْعةةةر   شةةةر  قةةةوا  األ  ةةة  واشةةة قاد أمسائهةةةا، نسةةة  جةةة ،  قيةةة  د. أمحةةةد مةةة  ، مطبعةةةة  ر
د
امل

 نت . 
 ب   األملمق م ةى حةروف املعلةل، ألق معيةور امةواليقق. حقة  ك ما ةل إبرجامهةا العرَّ  م  امل

بةد الةرحيل، دار  ى أعوهلا وذكر معانيها األعة ية و  بةل ال ةيةريا  الةيت طةرأ  م يهةا الةدك ور ف. م
 . مث  قي  أمحد حممد شاكر.الق ل، دمش 

 .مع قة ممرو س  ك ثو  سشر  اس  كي ان= دراسا  ونيوص لةوتة 
 عمرون والوعاع، ألق حامت ال ل  اين، مب بة احل  ، القاهرة. امل 
 د عةةةر . أتليةةةد اإلمةةةا  ال ةةةةوا أق ال ةةة   ياعةةةر الةةةدت  املطةةةرزا، حققةةةل حممةةةو املةةةةر     ر يةةةا امل

 فا ورا ومبد احلميد   ار، العاشر مب بة أسامة س  زتد، ح ا، سورتة
   اجمل ةةةز الةةةوط  ل ثقافةةةة،  قيةةة  د. مبةةةدال طيد اوطيةةةا،   بيةةةا، نسةةة  هشةةةا  األنيةةةارا،المةةةة

مةازن املبةار ، وحممةد م ةق  . و قي  د. فرر الدت  قباوة، دار ال با ،  سةطعبوو. مث  قية البوتت
 و قي  حممد حميق الدت  مبداحلميد. .ر، سريو محد هللا، دار ال ب

  ،املةةةة    الععةةةو، ملعيةةةور سةةة  فةةة   اليمةةة ،  قيةةة  د. مبةةةدالرزاد ال ةةةعدا، درا الشةةةؤون الثقافيةةةة
 سةداد.

 ابلقاهرة.  ،ة     يرتد األفعاو، حملمد مبداوال  مايمة، دار احلدتثامل 
 الشةةةرسي ،  قيةةة  د. سةةةيد سةةة  شةةة  و   مةيةةةث العةةةدا شةةةر  قطةةةر العةةةدى، حملمةةةد سةةة  أمحةةةد اوطيةةةا

 الشافعق، داأ الاياأ، البوتت.
   م ةةا ي  األغةةاين   القةةراأا  واملعةةاين، ألق العةة أ البرمةةاين،  قيةة  د. حم ةة  مبداحلميةةد، دار اسةة

 حز ، سريو .

   ع ةةةو ، ل رةةةةوارزمق، حممةةةد سةةة  أمحةةةةد سةةة  توسةةةد. حققةةةةل  سةةةراهيل األسيةةةارا، دار الب ةةةةا  الم ةةةا ي
 .سريو العرق، 

 . م ا ي  الةيا ب   ري الرازا(، ل رر الدت  حممد، س  ممر الرازا، دار الب ا الع مية، سريو 

  .م  ا  اإلمرا ، ألق سبر احمل ق،  قي  د. حممد مامر ح  ، مب بةة اإل ةان، القةاهرة. و قية  د
 حممد شاتا شرتد، دار اس  حز ، سريو .
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 قيةةة  نعةةةيل زرزور، دار الب ةةةا الع ميةةةة، ل ةةةباكقيوسةةةد سةةة  حممةةةد سةةة  م ةةةق ام  ةةةا  الع ةةةو ، ل  ،
 سريو . و قي  د. مبداحلميد هعداوا، دار الب ا الع مية، سريو .

  .امل  ةةةةا    اليةةةةرف، لعبةةةةدالقاهر امرجةةةةاين،  قيةةةة  د. حم ةةةة  العمةةةةريا، املب بةةةةة ال ييةةةة ية، مبةةةةة
اليةةةرف وشةةةروحها  مومةةةة و قيةةة  د. م ةةةق  وفيةةة  احلمةةةد، مؤس ةةةة الرسةةةالة، سةةةريو . وطبةةةل    

 وحواشيها.
 .امل رد الع ل   رسل الق ل، ألمحد اهلا ق، املب بة ال لارتة الب ى، مير 
  أتليةةد أق القاسةةل احل ةةف سةة  حممةةد املعةةروف ابلراغةةا األعةة هاين،  قيةة   أل ةةال القةةر ن، م ةةردا

 ع وان مديان داوودا، دار الق ل، دمش .
 ي  م ةةةةة ل، ألق مبةةةةةدهللا حممةةةةةد سةةةةة  قةةةةةو سةةةةة  هشةةةةةا  امل يةةةةة  امل هةةةةةل املوضةةةةة  امل هةةةةةل ملعةةةةةاين عةةةةةع

 اواراوا،  قي  وليد أمحد ح ف، ال ارود ل طبامة، القاهرة.

 . امل يل   اترتخ الععو العرق، د. حممد  ري احل واين، مؤس ة الرسالة، سريو 

 مةةان.  قيةة  د. فرةةر عةةاحل قةةدارة، دار ممةةار، م يةةل   م ةةل العرسيةةة، ألق القاسةةل الز شةةرا، امل
و قيةة  د.  الةةد  مساميةةل ح ةةان، مب بةةة اآلدا ، القةةاهرة. والطبعةةة الةةيت معهةةا بامل اةةل   شةةر  

 أسيا  امل يل( ل عع اين، دار نشر الب ا اإلس مية، نهور.
  امل ال   شر  امل يل، لع ل الدت  ال راوا باب  احلروف(،  قية  د. توسةد احلشةبق، وزارة

 الثقافة، األردن.
 دار ل م اةةةةل سةةةة  حممةةةةد الاةةةة ،  قيةةةة  أمحةةةةد حممةةةةد شةةةةاكر ومبةةةةد ال ةةةة   هةةةةارون  اةةةة يا ،امل ،

 .املعارف
  .امل يد ألق احل   طاهر س  ابسشاذ= ك اابن   الععو 
  طةةةةالبيف، ألق ال ةةةةرج األعةةةة هاين. شةةةةر  و قيةةة  ال ةةةةيد أمحةةةةد عةةةةقر، معشةةةةورا  الشةةةةرتد المقا ةةةل

 الرضق
 نشةةةةر  البافيةةةة، إلق  سةةةةعاد الشةةةاط ،  عةةةة(باليةةةةوا      عةةةةاوشةةةافية   شةةةةر  القاعةةةد امل

 جامعة أ  القرى، مبة املبرمة.
 ععوتةةة   شةةر  شةةواهد شةةرو  األل يةةة املشةةهور سةةة بشةةر  الشةةواهد البةة ى(. أتليةةد سةةدر القاعةةد امل

الةةدت  حممةةود سةةة  أمحةةد سةة  موسةةةى العيةة ،  قيةة  الةةةدك ور م ةةق حممةةد فةةةا ر والةةدك ور أمحةةد حممةةةد 
 ور مبةةد العزتةةز حممةةد فةةا ر، دار ال ةة   ل طبامةةة والعشةةر وال وزتةةل والرت ةةة،  وفيةة  ال ةةوداين والةةدك

 .القاهرة

 .مقالة ك ، ألمحد س  فار = رسالة ك    الب   والقر ن 
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   مث طبعةة دار عةادر،  .، سةريو نشةر دار اميةل ،س عقي  حممد أسو ال اةل  سةراهيل ،رترااحلمقاما
 سريو .

 س عقي  حممد حميق الدت  مبد احلميد. ، القاهرة،مطبعة ال عادة، مقاما  سدتل الزمان اهلمذاين 
 ةة، نس  فار ،  قي  مبد ال    هارون.القاتيز م  
  ،مقاتيز املقيور واملمدود، ألق م ق ال ارسق، ألق م ةق ال ارسةق،  قية  ح ة  حممةود هعةداوا

 لطائد.و قي  مبداجمليد احلارمق، دار الطرفف، ا دار  شبي يا، الرعض.
 ق يةةةةد   شةةةةر  اإلتاةةةةا ، لعبةةةةد القةةةةاهر امرجةةةةاين،  قيةةةة  كةةةةاظل حبةةةةر املرجةةةةان، وزارة الثقافةةةةة   امل

 .ةاممهورتة العراقي
 ق يةةةةد   شةةةةر  ال بم ةةةةة، لعبةةةةد القةةةةاهر امرجةةةةاين.  قيةةةة  الةةةةدك ور أمحةةةةد سةةةة  مبةةةةد هللا الةةةةدوت ، امل

 .مطبوما  جامعة اإلما  حممد س  سعود اإلس مية
 العةةةةر ،   اسةةةةل امل عةةةةوو مةةةة  الث مةةةةق املع ةةةةل العةةةةف، نسةةةة  جةةةة ،  قيةةةة  د. املق اةةةةا مةةةة  كةةةة   

 م ث رسائل نس  ج .مبداملقيود حممد مبداملقيود، دار الثقافة العرسية، القاهرة. ونشر   
 نشةةةر اجمل ةةةز األم ةةةى ل شةةةؤون  ق اةةةا، ألق العبةةةا  املةةة د،  قيةةة  حممةةةد مبةةةد اوةةةال  ماةةةيمة،امل

 .اإلس مية
 زوليةةةةة   الععةةةةو.  يةةةةعيد أق موسةةةةى، مي ةةةةى سةةةة  مبةةةةد العزتةةةةز امةةةةزويل،  قيةةةة  وشةةةةر  اممةةةةة قدامل

 .الدك ور شعبان مبد الوها  حممد،  مطبعة أ  القرى، القاهرة
  ،املقدمةةة ال ؤلةةؤة   الععةةو، ألق امل، ةةر توسةةد سةة  حممةةد ال ةةرمدا،  قيةة  د. مبةةدالرمح  العثيمةةف

 مب بة اواجنق، القاهرة.
    الععةةةو، املع ةةةوسة  ى   ةةةد سةةة  حيةةةان األمحةةةر البيةةةرا بون  يةةة  الع ةةةبة(،  قيةةة  مةةةز مقدمةةةة

 الدت  ال عو ق، مطبوما  مدترتة  حياأ الرتاث القد ، دمش .
  املقدمةةةةة   الععةةةةو، لع ةةةةق سةةةة  فاةةةةاو اجملاشةةةةعق،  قيةةةة  د. ح ةةةة  شةةةةاذيل فرهةةةةود، الطبعةةةةة العرسيةةةةة

 احلدتثة، القاهرة.
 ق ال رج اليق ق،  قي  د. حم   العمريا، املب بة ال يي ية، مبة.مقدمة   الععو، حملمد س  أ 
 قي  أمحد اموارا ومبدهللا امبورا، مطبعة العاين، سةداد.قر ، نس  مي ور اإلشبي ق، امل  
  املقيود   م ل اليرف، املع و   طأ  ى اإلما  أق حعي ة،  قي  د. مبدهللا أمحد جةاد، مب بةة

  مومة اليرف وشروحها وحواشيها.وطبل    اآلدا ، القاهرة. 
 مةةدود ل  ةةراأ، وال عبيهةةةا  لع ةةق سةة  محةةةزة.  قيةة  مبةةد العزتةةةز املو  قيةةور بك ةةا  طةةأ  املعقةةةوص(امل

 .امليم  الراجبو ، دار املعارف، القاهرة
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 معاتةة سةدر الةدت   قي  د. مزة ح  ، دار الشةرد العةرق، سةريو . و قيور واملمدود، نس  وند، امل
 العع اين، مب بة اواجنق، القاهرة.

 مةةدود، ألق م ةةق القةةايل  مساميةةل سةة  القاسةةل.  قيةة  ودراسةةة أمحةةد مبةةد اجمليةةد هرتةةدا، املقيةةور و امل
 ابلقاهرة ،العاشر مب بة اواجنق

  املقيةةور واملمةةدود، ل  ةةراأ،  قيةة  مبداآللةةة نبهةةان وحممةةد  ةةري البقةةامق، دار ق يبةةة، دمشةة . وطبةةل
 .ملمدود ل  راأ، وال عبيها  لع ق س  محزةوا قيوراململ  

  ،املقعل   معرفة مرسو  مياحد أهل األميةار، ألق ممةرو الةداين،  قية  نةورة سعةت حةف احلميةد
 دار ال دمرتة، الرعض.

 .مق  األرتا     ريص مة  ال بيا، ألسامة العرق ال  ، ركائز ل عشر، البوتت 
  ممةةةةرو الةةةةداين،  قيةةة  د. توسةةةةد املرمشةةة ق، مؤس ةةةةة الرسةةةةالة، املب  ةةةى   الوقةةةةد وانس ةةةدا، ألق

 سريو .

 . م عة البيان ب  انس عارة(، لزت  املرع ق= م ون البيان واألد 
  ،امل رةةص    مةةرا  القةةر ن، ل رطيةةا ال  تةةزا بمةة  توسةةد  ى طةةل(،  قيةة  د. فاطمةةة الراجعةةق

   ز العشر، جامعة البوتت، البوتت.

 م ق احلبمق. د.  العرسية، نس  أق الرسيل األندل ق،  قي  رص   ضبط قوانفامل 
 ةةلامل هةةة(،  قيةة  وجيهةةة أمحةةد ال ةةطل.سريو ،  335ألق مبةةدهللا احل ةةف سةة  م ةةق العمةةرا ب   ، مَّ

 .مب بة لبعان
 يرتد، نس  مي ور اإلشبي ق،  قي  فرر الدت  قباوة.الم ل   امل  
 ،قي  د. رماان مبدال وا ، مب بة اواجنق، القاهرة. املمدود واملقيور، ألق الطيا الوشاأ  
  ،م  أسرار ال ةة   الب ا  وال عة بمعلل لةوا مقا (، د. حممةود حممةد الطعةاحق، املب بةة املبيةة

 مبة.
  مةة  امسةةل ممةةرو مةة  الشةةعراأ. أتليةةد أق مبةةد هللا، حممةةد سةة  داود سةة  امةةرا ،  قيةة  الةةدك ور مبةةد

جامعةةةةة امل ةةةةف سةةةةعود، مةةة   عةةةةدارا  كرسةةةةق الةةةةدك ور مبةةةةد العزتةةةةز املةةةةانل العزتةةةز سةةةة  ياعةةةةر املةةةةانل، 
 .لدراسا  ال ةة العرسية و دا ا

  ،مةة  الشةةعر اإلسةة مق احلةةدتث،   ةةارا  مةة  شةةعراأ الراسطةةة، راسطةةة األد  اإلسةة مق، دار البشةةري
 ممان.

 . م  اترتخ الععو، سعيد األفةاين، دار ال بر، سريو 
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 حلةدتث، د. مبدالقةدو  أسةو عةاحل ود. حممةد رجةا البيةومق، مؤس ةة م  شعر امهةاد   العيةر ا
 الرسالة، سريو .

   م  غا  معل املطةر . أتليةد العةاري الع مةة أق معيةور، مبةد امل ةف سة  حممةد سة   مساميةل الثعةال
العي اسورا، قد شدرحت سع  أل اظل ال ةوتة وعدع    سبماو الدقة وانم عاأ مبعرفةة حممةد سة  سة يل 

 اسيدا، املب بة العثمانية سبريو ال ب
  در، ل وزتر البا ةا أق سةعد، معيةور سة  احل ةف اآلق. ا  ةار العيةوص وقةدَّ  هلةا وم َّة  الم  نثر

 .م يها م،هر احللق، معشورا  وزارة الثقافة   اممهورتة العرسية ال ورتة، دمش 

 قيةةة  د. أمحةةةد  ،ر  األ ةةةونمحةةةد سةةة  حممةةةد سةةة  مبةةةدالبأل ،معةةةار اهلةةةدى   سيةةةان الوقةةةد واإلس ةةةدا 
   ، دار اإلما  الشاط ، القاهرة.أمحد مبدالرازد الببراو  ،مي ى املعيراوا

 .معازو احلروف ل رماين= رسال ان   ال ةة ألق احل   م ق س  مي ى الرماين 
  معاو الطالا   شر  طةواو الةةرأ ، نسة  األمةري،  قية  د. حممةود حممةد الطعةاحق، جامعةة امل ةف

 دالعزتز جبدة، دار املأمون، دمش .مب

  معاه  اليوا    م ةل اإلمةرا ، نسة  رمحةة احلةوتزا،  قية  د. مبةدالرمح  ال مةق، الةدار الع ميةة
 الدويل، ممان.

   املعةةةةاه  البافيةةةةة   شةةةةر  الشةةةةافية، لزكةةةةرع األنيةةةةارا،  قيةةةة  د. رزان  ةةةةدا ، س  ةةةة ة  عةةةةدارا
 احلبمة.

 دة  ى هناتة القرن الراسل اهللرا، د. حممد الشةيخ م يةو حممةد، مب بةة معاه  ال ةوتف    قرتر العقي
 دار املعهاج، الرعض.

 أتليةةد اإلمةةا  أق معيةةور الثعةةال ، ن،ةةر فيةةل وعةةع  روات ةةل و ةةرجل شةةعراأه وشةةر  أل اظةةل ،عةة  امل .
 ال ةوتة أمحد أسو م ق، املطبعة ال لارتة ابإلسبعدرتة

 احل ةة  اهلعةةائق بكةةراع العمةةل(،  قيةة  حممةةد العمةةرا، مركةةز  ع رةةا مةة  غرتةةا كةة   العةةر ، ألقامل
 البعوث الع مية جبامعة أ  القرى، مبة املبرمة.

  ل حممد س  املبار  سة  حممةد سة  ميمةون،  قية  وشةر  الةدك ور  ،ط ا م  أشعار العر المع هى 
 .حممد نبيل طرت ق، دار عادر، سريو 

 قية   د. حممةد شة امت (وفيل  ز مشةرة قةراأةب قألق ال ال حممد س  جع ر اوزام ،املع هى  ،
 .،  مل امل ف فهد لطبامة امليعد الشرتد، املدتعة العبوتةرابين

 . معثور ال وائد، ألق ال كا  األنبارا،  قي  د. حامت عاحل الاام ، مؤس ة الرسالة، سريو 
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  سةة  حممةةد العمةةران، دار مةةاري معلةةد املقةةرئف ومرشةةد الطةةالبف، حملمةةد سةة  حممةةد امةةزرا، معاتةةة م ةةق
 ال وائد، مبة.

  
د
لبراع العمل،  قي  الةدك ور أمحةد   ةار ممةر، والةدك ور ضةاحق مبةد البةاقق، مةاري  عللَّد   ال ةة،امل

 الب ا، القاهرة.
  املعرةةةةل   يةةةةر  عةةةة   املعطةةةة ، ل ع ةةةةف سةةةة  م ةةةةق املةةةةةرق،  قيةةةة  د.  ةةةةاو ط بةةةةة، دار الب ةةةةا

 الع مية، سريو .
 ك ةةا  ال يةةرتد ل مةةازين، نسةة  جةة ،  قيةة   سةةراهيل ميةةط ى ومبةةد هللا أمةةف، وزارة عيةةد شةةر امل  

 .، مب بة ميط ى الباق احل  ، القاهرةاملعارف العمومية،  دارة  حياأ الرتاث القد ، مير
 . مع،ومة ال لامق ب  اجملاز(، ألمحد ال لامق= م ون البيان واألد 
  حممةةةد الشةةة اوا، معهةةةا الةةةزعدا  م ةةةى املع،ومةةةة الشةةة اوتة، حلةةةافو  املع،ومةةةة الشةةة اوتة، لعبةةةدهللا سةةة

 احلبمق، ام عاأ حممد س  م ق اليومعق البيااين، دار اإلما  أمحد.
 . مع،ومة الطب وا ب  انس عارة( ملعيور الطب وا= م ون البيان واألد 
  ، مب بةةة الثقافةةة الدتعيةةة، مع،ومةةة املقيةةور واملمةةدود، نسةة  جةةاسر األندل ةةق،  قيةة  د. م ةةق البةةوا

 القاهرة.
  املع،ومة الععوتة، املع وسة ل ر يةل سة  أمحةد ال راهيةدا بولي ةت لةل(،  قية  د. أمحةد م ي ةق، دار

 الب ا امليرتة.
  ،مع،ومةةةة  ةةةذكرة احل ةةةال   سعةةة  املةةةرتادف مةةة  األل ةةةال، ل ةةةعيد سةةة  سةةةعد سةةة  نبهةةةان احلاةةةرمق

  قي  موف  عاحل الشيخ، مؤس ة الرسالة، سريو . مطبومة مل ك ا  األل ال الب اسية ل همذاين،
  .مع،ومة ك اتة البرا  ل بوين= العوامل املائة، لعبدالقاهر امرجاين، معاتة أنور الداغ  اين 
  ،املعق  م ى املوش  ل  يوطق، ألمحد س  مبدالة ار املالبق،  قي  د. عادد املعة ا، دار اإل ةان

 اإلسبعدرتة.
 ت ، حملمةةد سةة  حبيةةا البةةةدادا. عةةععل وم َّةة  م يةةل  ورشةةيد أمحةةد فةةارود، عمةة    أ بةةار قةةر امل

 .ماري الب ا، سريو 
  ،معهةةاج الطالةةا  ى  قيةة  كافيةةة اسةة  احلاجةةا، ألمحةةد سةة  حممةةد الرعةةاص،  قيةة  د. أمحةةد ال ةةاري

 دار ال   ، القاهرة.
 هللا ياجةةق، مب بةةة املعهةةاج   شةةر   ةةل الزجةةاجق، ليعةةو سةة  محةةزة الع ةةوا،  قيةة  د. هةةادا مبةةد

 الرشد، الرعض.
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  ألق حيةان، طبعةة د. شةرتد العلةار ود. تةز أسةو   البة   م ةى أل يةة اسة  مالةفمعه  ال الف ،
 اهليلاأ، ماري الب ا احلدتث،  رسد. مث طبعة سدين كيعر، هيوما   بفيها أ طاأ   الابط(.

  د. فةةةا ر جةةة  مطةةةر، دار الب ةةةةا  املعهةةةل اليةةةا    شةةةر  الةةةةوا ، لبةةةدر الةةةدت  الةةةدمامي ،  قيةةةة
 الع مية، سريو .

 .مهاة الب  ف وذا  احل  ف، لبهاأ الدت  س  الععا ،  قي  د.  ركق الع ي ، مطبعة املدين 
  ،موارد البيائر ل رائد الارائر، حملمد س يل سة  ح ةف سة  مبةداحل يل،  قية  د. حةاز  سةعيد تةونز

 دار ممار، ممان.
    ريص امل  ا ، نس  تعقو  املةرق= مطبوع   شرو  ال  ريص.مواها ال  ا    شر  
 ر  ةةد   أمسةةاأ الشةةعراأ وكعةةاهل وألقةةا ل وأن ةةا ل وسعةة  شةةعرهل، لإلمةةا  أق القاسةةل املؤ  ةةد و امل

 .عععل وم   م يل الدك ور ف كرنبو، دار اميل، سريو  ،احل   س  سشر اآلمدا
 ر أضواأ ال  د، الرعض.موجز الب غة، حملمد الطاهر س  ماشور، دا 
 ععةةةو، نسةةة  ال ةةةراج. حققةةةل وقةةةدَّ  لةةةل ميةةةط ى الشةةةو ق واسةةة  سةةةاري دامرجةةةق، مؤس ةةةة الوجز   املةةة

 .سدران ل طبامة والعشر، سريو ، لبعان
 سةةةةراهيل   ةةةةل و ر يةةةةا وشةةةةر   ،وسةةةةومة الشةةةةوقية، األممةةةةاو البام ةةةةة ألمةةةةري الشةةةةعراأ أمحةةةةد شةةةةوققامل

 .و ، دار الب ا  العرق، سري سيارااأل
  املوسومة املي رة    راجل أئمة ال   ري واإلقةراأ والععةو وال ةةة،  ةل و مةداد وليةد سة  أمحةد احل ةف

 الزسريا وأ رت ، م   عدارا  احلبمة.
 .موسومة قوامد الب اسة العرسية، د. مبدال طيد س  حممد اوطيا، مب بة العروسة، البوتت 
  ش .املوش    الععو ل  يوطق= املعق  م ى املو 
 وشةةة    م  ةةةذ الع مةةةاأ م ةةةى الشةةةعراأ. أتليةةةد أق مبيةةةد هللا، حممةةةد سةةة  ممةةةران املةةةرزابين، معيةةةت امل

 سعشره  عية نشر الب ا ابلقاهرة، املطبعة ال   ية 
  ،موعةةةةةل الطةةةةة    ى قوامةةةةةد اإلمةةةةةرا ، والةةةةةد األزهةةةةةرا،  قيةةةةة  أق سةةةةة و احلاةةةةةرمق، دار اآلكر

 أق احل   األشعرا، دار الاياأ، البوتت.عععاأ. ومعاتة معة ال عقي  جبامعة 
  ،قيةة  حممةةد مةةامر أمحةةد املوضةة  املبةةف ألق ةةا  ال عةةوت ، حملمةةد سةة  حممةةد سةة  أق ال طةةد الشةةافعق 

 ومب بة الي ا، مير. ح  ، مؤس ة الب  اين ل طبامة، القاهرة.
 ،دار ممةةةار،  املوضةةة    ال لوتةةةد، لعبةةةدالوها  سةةة  حممةةةد القةةةرط ،  قيةةة  د. غةةةامن قةةةدورا احلمةةةد

 ممان.
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 وض    شةر  شةعر أق الطيةا امل عة .  يةعيد الشةيخ أق زكةرع، قةو سة  م ةق ال  تةزا، دراسةة امل
 .و قي  الدك ور   د رشيد نعمان، دار الشؤون الثقافية العامة،  فاد مرسية، سةداد، العراد

 قيةة  د. ممةةر محةةدان املوضة    وجةةوه القةةراأا  وم  هةةا، نسةة  أق مةةر  نيةةر سةة  م ةةق الشةةريازا  ،
 الببي ق، اممامة اوريا ل ع يو القر ن البر ، جدة.

    ةة  ملةةذاها  القدةةراأ وا ةة  فهل   ال ةة   واإلمالةةة، ألق ممةةرو مثمةةان سةة  سةةعيد الةةداين،  قيةة املوض  
 .،  مل امل ف فهد لطبامة امليعد الشرتد، املدتعة العبوتةد. حممد ش امت رابين

  أ، س يمان س  مبدالعزتز العيوين، دار ال ؤلؤة، سريو .املوطأ   اإلم 

 .املوطأ   اإلم أ، ل  يمان العيوين، دار طيبة اواراأ، مبة 

  ةةةةةل املةةةةةالقق،  قيةةةةة  د. مبةةةةةدهللا احلبمةةةةةق، دار موطةةةةةأة ال يةةةةةي  بن،ةةةةةل فيةةةةةي  مع ةةةةةا(، نسةةةةة  املرحَّ
  الذ ائر، او ، ال عودتة.

 ف ال   ةةق وهاشةةل شةة ش، ونشةةراه     ةةة املةةورد، اجمل ةةد وفقق، نسةة  كي ةةان، حققةةل د. مبداحل ةةاملةة
 الراسل، العدد الثاين.

 هةةةة(،  قيةةة  745وفةةةور مةةة  شةةةر  اسةةة  ميةةة ور، ألق حي ةةةان حممةةةد سةةة  توسةةةد األندل ةةةق ب  امل 
  .القاهرة  درة الةواص ل عشر -ميط ى حممود أسو ال عود.

  د. حممةةةةةد ال ةةةةةوجنق، دار مب بةةةةةة  ميةةةةةزان الةةةةةذها   عةةةةةعامة شةةةةةعر العةةةةةر ، ألمحةةةةةد اهلةةةةةا ق،  قيةةةةة
 املعارف، سريو . و قي  د. ح   مبدام يل   يل.
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 حرف النون

 

  ،العبأ الع،يل، ن،را  جدتدة   القر ن، د. حممد مبدهللا دراز، معاتة ممرو الشةرقاوا، مركةز   بةر
 مير.

 ةل رواع ةل عبا  والشةلر، ألق سةعيد، مبةد امل ةف سة  قرتةا املشةهور ابألعةمعق. سةعى سعشةره و ال 
، الةدك ور أوغ ةةت ه عةةر، نشةةر  بام ةةا   أمةةداد   ةة املشةةرد، املطبعةةة الباموليبيةةة لةةآلابأ الي ةةوميف

 الب ةة   شذور ال ةة.وقد طبل   
 عبةةةةةا ، امةةةةةزأ الثالةةةةةث والعيةةةةةد األوو مةةةةة  امةةةةةزأ اوةةةةةامز. أتليةةةةةد أق حعي ةةةةةة، أمحةةةةةد سةةةةة  داود ال

 ل ف، تط ا م  دار العشر فرانز ش اتعر س ي بادنالدتعورا، حققل وشرحل وقدَّ  لل سرهنارد 
  ن ائ  ال عييل   شر  ك ا  ال  ةهيل، حملمةد سة  أق سبةر الةدنئق،  قية  د. ميةط ى اليةادد

 العرق، مطاسل الثورة، سعةازا.
   وزتل، الرعض.ال  بر، ألق القاسل ال هي ق،  قي  حممد  سراهيل البعا، دار الرعض ل عشرالن ائ  
 لة اإلم أ وقوامد الرتقيل، مليط ى معاين، مطبعة حلازا، القاهرة.ن ي 
  نثر الدر، ل وزتر البا ةا أق سةعد معيةور سة  احل ةف اآلق،  قية  حممةد م ةق قرنةة، مراجعةة م ةق

 حممد البلاوا، نشر اهلي ة امليرتة العامة ل ب ا ، القاهرة.
 ،قيةةة  د. رمةةةذان مبةةةدال وا ، دار ممةةةارن  جنةةدة ال ةةةؤاو   ممةةةد ال ةةةؤاو، ألق ال كةةةا  األنبةةةارا 

 ممان.
 .الععو اليةري مل ن،مل وحق املعا ، ل  يمان العيوين، دار طيبة اواراأ، مبة 
 .الععو اليةري وف عل وشرحل، ل  يمان العيوين، دار طيبة اواراأ، مبة 
 .لو العرسية، د. مبدال طيد اوطيا ود. سعد مي و ، دار العروسة، البوتت 
 القر ين قوامد وشواهد، د.  يل أمحد ظ ر، مطاسل الي ا، مبة. الععو 
 كالطبعة الثامعة فمةا فوقهةا، وأمةا الطبعةا  1979، أا طبعة سعد سعة عبا  ح  لوا  الععو ال ، 

 ال اسقة فقد زاد م يها املؤلد.
 .الععو وك ا ال   ري، د.  سراهيل مبدهللا رفيدة، املعشأة العامة ل عشر، ليبيا 
 والبر  لألعمعق= الب ةة   شذور ال ةة. العرل 
 . العر ة، ألق حامت ال ل  اين،  قي  د. حامت عاحل الاام ، دار البشائر، سريو 
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  ،نزهةةة األسيةةار   أوزان األشةةعار، ألمحةةد سةة  حممةةد األعةةبعق الععةةاق،  قيةة  د. أمةةف مبةةدهللا سةةاري
 دار الاياأ، البوتت.

 مةةد سةة  م ةةق الشةةوكاين،  قيةة  د. شةةرتد العلةةار، دار ممةةار، نزهةةة األحةةداد   م ةةل انشةة قاد، حمل
 ممان.

  لبةةةاأ   طبقةةةا  األدابأ، ألق ال كةةةةا  كمةةةاو الةةةدت  مبةةةدالرمح  سةةةة  حممةةةد األنبةةةارا. قةةةةا  األنزهةةةة
 . و قي  حممد أسو ال ال  سراهيل.س عقيقل الدك ور  سراهيل ال امرائق، مب بة املعار، األردن

 رف، نسةةة  هشةةةا  األنيةةةارا،  قيةةة  د. أمحةةةد هرتةةةدا، مب بةةةة الزهةةةراأ، نزهةةةة الطةةةرف   م ةةةل اليةةة
 القاهرة.

  نزهةةةةة الطةةةةرف   م ةةةةل اليةةةةرف، ألمحةةةةد سةةةة  حممةةةةد امليةةةةداين،  قيةةةة  د. ال ةةةةيد حممةةةةد مبداملقيةةةةود
 دروت ، دار الطبامة احلدتثة.

 مطةةةاسل نزهةةةة الطةةةرف   موانةةةل اليةةةرف، حملمةةةد سةةة  أمحةةةد احلع ةةةق احلدرتةةةزا،  قيةةة  د. فةةةائزة املؤتةةةد ،
 او يد، الدما .

 .نشأة الععو واترتخ أه  رالععاة، حممد الطعطاوا، طبعا  كثرية 

  .العشةةر   القةةراأا  العشةةر، نسةة  امةةزرا،  قيةة  د. أ ةة  رشةةدا سةةوتد، دار العةةوكين،  سةةطعبوو
و قيةةةةة  د.  الةةةةةد ح ةةةةة  أسةةةةةو امةةةةةود، دار اسةةةةة  حةةةةةز ، سةةةةةريو . و قيةةةةة  د. ال ةةةةةاري حممةةةةةد حممةةةةةود 

  مل امل ف فهد لطبامة امليعد الشرتد، املدتعة العبوتة.  الشعقيطق،
 . نشوار احملاضرة وأ بار املذاكرة، ألق م ق ال عو ق،  قي  مبود الشامق، دار عادر، سريو 

  نيةةةةوص حمققةةةةة   الععةةةةو، وتشةةةة مل م ةةةةى  م ةةةةأل ان   اإلمةةةةرا  والوقةةةةد، ملبةةةةق سةةةة  أق طالةةةةا
ألق حيةان. وال ةذكرة   ال  ةوتغ ل س ةداأ ابلعبةرة، ألق  القي ق. وغاتةة اإلح ةان   م ةل ال  ةان،

 العبا  الععاق.  قي  د. هادا أمحد الشلريا، مب بة الرشد، الرعض.
  ن،ا  الةرتا   ال ةة، لعي ى سة   سةراهيل الرسعةق الوحةاظق احلمةريا،  قية  حممةد سة  م ةق األكةوع

 .ز سرون ل، مطبعة هعدتة ابملوسبق مبيرسولومعاتة د.  احلوايل، دار املأمون ل رتاث، دمش .
 . الع،را ، مليط ى لط ق املع  وطق، دار اميل، سريو 
 .ن،ل اآلجرومية، لعبيد رسل الشعقيطق، ام عاأ حممد س  ف   املطريا، غرا  ل عشر، البوتت 
 مبةةد الةةرزاد غالةةا املهةةدا ، معاتةةةل هةةان الةةدت  البقةةامق، ن،ةةل الةةدرر    عاسةةا اآلع  وال ةةور، 

   . والطبعة اهلعدتة القد ة.سريو  ،دار الب ا الع مية
  رائةةد وحيةةر الشةةرائد. أتليةةد اإلمةةا  مهةةذ  الةةدت  مه ةةا سةة  ح ةة  سةة  سركةةا  سةة  م ةةق الن،ةةل 

 امله  ،  قي  الدك ور مبد الرمح  س  س يمان العثيمف، مب بة العبيبان، الرعض
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  ة.دجبعهاج املدار  طبعة جاسر ج ان. ألمحد ،ف   الودود، مل شرحل  قيود   اليرفاملن،ل 
 . ن،ل املقيور واملمدود نس  مالف، طبل مل شر  لل لعمار س   ي ق، دار اس  حز ، سريو 
  ن،ةةةل لةةةةة ال يةةةي ، لعبداحلميةةةد سةةة  هبغةةةة هللا املةةةدائ  البةةةةدادا،  قيةةة  د. دةةةدو  القعطةةةاين، دار

 طةراأ، القاهرة.
 ليةد الشةيخ  أمحةد سة  حممةد املق ةرا ال  م ةاين، حققةل ن   الطيا مة  غية  األنةدلز الرطيةا. أت

 الدك ور  ح ان مبا ، دار عادر، سريو 
  ،نقةةةةائ  جرتةةةةر واأل طةةةةل، املع ةةةةو   ى أق مةةةةا ،  ع يةةةة  أنطةةةةون عةةةةاحلاين، دار الب ةةةةا الع ميةةةةة

 سريو .
 ل نقةةائ  جرتةةر وال ةةرزدد. أتليةةد أق مبيةةدة، معمةةر سةة  املثةةىن ال يمةةق البيةةرا، وضةةل حواشةةيل   يةة

 ممران املعيور، معشورا  حممد م ق سياون، دار الب ا الع مية، سريو ، لبعان
  نقةةد الشةةعر، ألق ال ةةرج قدامةةة سةة  جع ةةر.  قيةة  و ع يةة  الةةدك ور حممةةد مبةةد املةةععل   ةةاجق، دار

 الب ا الع مية، سريو ، لبعان
 .نقد الشعر، لقدامة س  جع ر،  قي  كماو ميط ى، مب بة اواجنق، القاهرة 
  ْقعةةةة اليَّةةةدعن فيمةةةا جةةةاأ م ةةةى ال لع ةةة ن، ل يةةةاغاين،  قيةةة  د.  م ةةةق البةةةوا ، مب بةةةة املعةةةارف، نةل

 الرعض.
  العبةةةةت احل ةةةةان   شةةةةر  غاتةةةةة اإلح ةةةةان، ك  ةةةةا ألق حيةةةةان،  قيةةةة  ح ةةةةف ال   ةةةةق، مؤس ةةةةة

 نيوص حمققة   الععو.الرسالة، سريو . وطبل غاتة اإلح ان    
 ة والشافية والشذور والعزهة، ل  ةيوطق،  قية  د. فةا ر جة  مطةر، دار العبت م ى األل ية والبافي

 الب ا الع مية، سريو .
 .العبت    ملاز القر ن ل رماين= م ث رسائل    ملاز القر ن 

   العبت    مةرا  القةر ن البةر ، ألق احل ة  م ةق سة  فاةاو اجملاشةعق، دراسةة و قية  مبةدهللا سة
 .، سريو لب ا الع ميةمبد القادر الطوتل، دار ا

   العبةةت   القةةر ن، نبةةت املعةةاين م ةةى  ع  املثةةاين، ألق احل ةة  م ةةق سةة  فاةةاو اجملاشةةعق،  قيةة
 د.  سراهيل احلاج م ق، مب بة الرشد، الرعض.

 عبةةت      ةةري ك ةةا  سةةيبوتل و بيةةف او ةةق مةة  ل ،ةةل وشةةر  أسيا ةةل وغرتبةةل. أتليةةد أق احللةةاج، ال
 ةةةى األم ةةةل الشةةةع مرا، دراسةةةة و قيةةة  الةةةدك ور رشةةةيد س عبيةةةا، وزارة توسةةةد سةةة  سةةة يمان سةةة  مي

 األوقاف والشؤون اإلس مية ابملةر 
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  ،العبةةت والعيةةون ب   ةةري املةةاوردا(، ألق احل ةة  املةةاوردا البيةةرا،  ع يةة  ال ةةيد سةة  مبداملقيةةود
 دار الب ا الع مية، سريو . و قي   ار حممد  ار، وزارة األوقاف، البوتت.

  األمثةةاو، ألق الرسيةةل سةة يمان سةة  موسةةى الب مةةق،  قيةة  د. م ةةق  سةةراهيل كةةردا، دار سةةعد نب ةةة
 الدت ، دمش .

  هناتةةةة األر    فعةةةون األد . أتليةةةد شةةةها  الةةةدت  أمحةةةد سةةة  مبةةةد الوهةةةا  العةةةوترا،  قيةةة  مبةةةد
 وطبعةةةةة دار .اجمليةةةةد  ةةةةرحي ، معشةةةةورا  حممةةةةد م ةةةةق سياةةةةون، دار الب ةةةةا الع ميةةةةة، سةةةةريو ، لبعةةةةان

 الب ا، القاهرة.
  هناتة الراغا   شر  مروض اس  احلاجا، مماو الدت  اإلسةعوا،  قية  د. شةعبان عة  ، دار

 اميل، سريو .
  العهاتةةة   شةةر  الب اتةةة، نسةة  اوبةةاز املوعةة ق،  قيةة  د. مبةةدام يل العبةةادا، األكاد يةةة احلدتثةةة

 ل ب ا  امامعق، القاهرة.
 ألمةةر، لإلمةةا   ةةد الةةدت  أق ال ةةعادا  املبةةار  سةة  حممةةد امةةزرا اسةة  عهاتةةة   غرتةةا احلةةدتث واال

طةاهر أمحةد الةزاوا وحممةود حممةد د. أمحةد اوةراط، وزارة األوقةاف، قطةر. مث  يةعي  األمري.  قية  
. وطبعةةة م ةةق سةة  ح ةة  احل ةة  بوهةةق مةةأ وذة مةة  الطعةةاحق، مطبعةةة مي ةةى البةةاق احل ةة  ابلقةةاهرة

 ج  يل(، دار اس  اموزا، الدما . الطبعة ال اسقة مل   را 
  هنةةة  الب غةةةة املع ةةةو  لع ةةةق سةةة  أق طالةةةا رضةةةق هللا معةةةل.  عةةةل ون َّةةة  أسواسةةةل الع مةةةة الشةةةرتد

 .الرضق، شرحل وضبط نيوعل اإلما  حممد مبده، مؤس ة املعارف ل طبامة والعشر، سريو 
 دار اميل، سريو .العهر املاد م  البعر احمليط، ألق حيان،  قي  د. ممر األسعد ، 

  نوادر املرطوطا .  قي  مبد ال    هارون، دار اميل، سريو 
 ،قي  د. حممد مبدالقادر أمحد، دار الشرود، سريو . العوادر   ال ةة، ألق زتد األنيارا  
 عوادر، ألق م عل األمراق،  قي  د. مزة ح  ،  مل ال ةة العرسية سدمش .ال 
  د األفبةةةار ل  ةةةيوطق حاشةةية ال ةةةيوطق م ةةةى    ةةةري البياةةةاوا(، ل  ةةةيوطق، نواهةةد األسبةةةار وشةةةوار

  قي  ماهر أدتا حبوش، دار ال با ،  سطعبوو.

 .نيل املىن سع،ل م  البعا، لعبدهللا س  ح   البوهلق= سداع  م ل اليرف 
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 حرف اهلاء

 
   العمةةةريا، دار اهلةةةادا   اإلمةةةرا   ى طةةةرد اليةةةوا ، نسةةة  القبييةةةق املوعةةة ق،  قيةةة  د. حم ةةة

 الرتاث، مبة.
  اهلادا   شر  املقدمة   الععو، ألق احل   طاهر س  ابسشاذ،  قية  أمحةد ف عةق حلةازا، دار

 الب ا الع مية، سريو .
 . اهللاأ ب  ر أسوا  ال ذتيل وال بميل(، ألق حيان،  قي  د.  ركق الع ي ، دار عادر، سريو 
  ممةةار املهةةدوا،  قيةة  ص حةةامت عةةاحل الاةةام ، دار  هلةةاأ ميةةاحد األميةةار، ألق العبةةا  سةة

 اس  اموزا، الدما .

  هداتةةةةة ال رةةةةا  شةةةةر  ك اتةةةةة العةةةةوا  لألنةةةةةدا= العوامةةةةل املائةةةةة، لعبةةةةدالقاهر امرجةةةةاين، معاتةةةةة أنةةةةور
 الداغ  اين.

  هةدى مهةةاة الب  ةةف وجة  ذا  احل  ةةف، لبهةةاأ الةدت  سةة  الععةةا ،  قية  د.  ركةةق الع يةة ، مطبعةةة
 .املدين

  قي  مبد العاو ساري مبر لوامل   شر   ل امواماهل ل  ،. 
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 حرف الواو

 
 .الواض ، ألق سبر اإلشبي ق الزدسيدا،  قي  مبدالبر    ي ة، نشر امامعة األردنية 

  ،الةةةوا  مبعرفةةةة القةةةوا ، ألمحةةةد سةةة  حممةةةد األعةةةبعق الععةةةاق،  قيةةة  د. جنةةةاة نةةةويل، اجمل ةةةز الع مةةةق
 حممد س  سعود اإلس مية. جامعة إلما 

 .الوا    العروض والقوا ، ل رطيا ال  تزا،  قي  د. فرر الدت  قباوة 
 . الوا ، مماو الدت  حممد س  مثمان الب رق= مل شرحل  املعهل اليا 
 وافيةةة   شةةر  البافيةةة بامل وسةةط(. أتليةةد الع مةةة ركةة  الةةدت  احل ةة  سةة  حممةةد سةة  شةةرف الع ةةوا ال

 ذا، س عقي  مبد احل يو ش  ، س طعة ممان، وزارة الرتاث القومق والثقافةانسرتااب
 .الوافية ن،ل الشافية، املع و   ى العي ارا،  قي  د. ح   أمحد العثمان، املب بة املبية، مبة 
 . الوجيز      ري القر ن العزتز، ألق احل   الواحدا، د. ع وان داوودا، دار الق ل، دمش 

 ل ال يرتد، ألق ال كا  األنبارا، دار الع و ، الرعض. وجيز   مال  
 . الوجيز   فقل ال ةة، حممد العطاكق، مب بة دار الشرود، سريو 
 وحشةةةيا ، وهةةةو احلماسةةةة اليةةةةرى، ألق مةةةا  حبيةةةا سةةة  أو  الطةةةائق. م ةةة  م يةةةل وحققةةةل مبةةةد ال

 املعارف العزتز امليم  الراجبو ، وزاد   حواشيل حممود حممد شاكر، دار
 . الوحوش، لألعمعق،  قي  د. ج يل العطية، ماري الب ا، سريو 
 . وحق الق ل، ميط ى عادد الرافعق، دار الب ا  العرق، سريو 
  الوساطة سف امل ع  و يومل، لع ق س  مبةدالعزتز امرجةاين،  قية  حممةد أسةو ال اةل  سةراهيل وم ةق

 اهرة.حممد البلاوا، دار  حياأ الب ا العرسية، الق
 .الوسيط   اترتخ الععو العرق، د. مبدالبر  حممد األسعد، دار الشواف، الرعض 

  الوسةةةيط      ةةةري القةةةر ن اجمليةةةد، ألق احل ةةة  الواحةةةدا،  قيةةة  مةةةادو مبةةةداملوجود و  ةةةرت ، دار
 الب ا الع مية، سريو .

 وا،  قيةةةة  د. الوسةةةةي ة  ى كشةةةةد العقي ةةةةة ب  رسةةةةل امليةةةةعد(، لع ةةةةل الةةةةدت  أق احل ةةةة  ال ةةةةرا
 مونا حممد اإلدرت ق الطاهرا، مب بة الرشد، الرعض.

  وشةةةةق احل ةةةةل   شةةةةر  أسيةةةةا  اممةةةةل، ألق جع ةةةةر ال هةةةةرا ال ب ةةةةق،  قيةةةة  د. أمحةةةةد امعةةةةدا، دار
 الاياأ، البوتت.

 . وعد املطر وال عا ، نس  درتد،  قي  د. مز الدت  ال عو ق،  مل ال ةة العرسية، دمش 
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 و   اإلملةةا  واإل ةةاو، نسةة  مالةةف،  قيةة  شةةها  الةةدت  أسةةو ممةةرو، مركةةز زاتةةد وفةةاد انسةة عما
 ل رتاث، اإلمارا  العرسية.

  وفةةور ال اةةل واملعةةة سشةةر  مع،ومةةة اسةة  الشةةععة، حممةةد م ةةق سةة  حممةةد سةة  مةة ن الببةةرا اليةةد تقق
 .سريو ، دار الب ا الع مية، هة(،  قي  ال يد حممد س  1157ب  

  ،نس   ل   بان،  قي  د.  ح ان مبا ، دار عادر، سريو .وفيا  األميان 
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 حرف الياء

 
  اليةةاأا  املشةةددا    القةةر ن البةةر  وكةة   العةةر ، ملبةةق سةة  أق طالةةا القي ةةق،  قيةة  د. أمحةةد

 ح   فرحا ، دار ممار، ممان.

 تعقةو  عقو ة اليراط      ري غرتةا القةر ن، ألق ممةر الزاهةد غة   مع ةا،  قية  د. حممةد سة  
الرتك ةة اين، ممةةادة البعةةث الع مةةق، جامعةةة أ  القةةرى، مبةةة، وطبعةةة مب بةةة الع ةةو  واحلبةةل، املدتعةةة 

 املعورة.
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كتب اللغة العربية والتفسري، 
 وأفضل طبعاتها

 
 مرتبة على العلوم
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 النحو
 

 كتب النحو العامة
 

  إحتاف ذوي االستحقاق ببعض مراد املرادي وزوائد أيب إسحاق، ملحمد بن أمحد

 العثامين املكنايس، ابن غازي، حتقيق حسني بركات، مكتبة الرشد، الرياض.

 نهاجي املشهور بابن آجروم، حتقيق د. حايف النبهان، اآلجرومية، أليب عبداهلل الص

دار الظاهرية، الكويت. وتنسيق اآلجرومية، إعداد سامل بن سعود اهلاجري، مكتبة 

 اإلمام الذهبي، الكويت.

  ،ب من لسان العرب، أليب حيان األندليس، حتقيق رجب عثامن حممد َ ارتشاف الَّضر

 مكتبة اخلانجي.

  ِّألفية ابن مالك، إلبراهيم بن حممد بن أيب بكر بن أيوب بن قيم إرشاد السالك إىل حل

 اجلوزية، حتقيق حممد السهيل، أضواء السلف، الرياض.

  إرشاد اهلادي، لسعد الدين التفتازاين، حتقيق د. عبدالكريم الزبيدي، دار البيان

 العريب، جدة.

 الكييش، حتقيق د.  اإلرشاد إىل علم اإلعراب. ملحمد بن أمحد بن عبد اللطيف القريش

عبد اهلل عيل احلسيني الربكايت ود. حمسن سامل العمريي، جامعة أم القرى، معهد 

 البحوث العلمية، مكة.

  ،األزهرية يف علم العربية، خلالد األزهري، حتقيق د. حممد السبيهني، كنوز إشبيليا

 الرياض. ثم حتقيق د. صالح بوجليع، دار التميز، األحساء.

  علم احلروف. تأليف عيل بن حممد النحوي اهلروي، حتقيق عبد املعني األزهية يف

 امللوحي، مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق.
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  أرسار العربية، لإلمام أيب الربكات عبد الرمحن بن حممد بن أيب سعيد األنباري، عني

 بتحقيقه حممد هبجة البيطار، مطبوعات املجمع العلمي العريب بدمشق. 

 نحو، ألمحد بن سليامن ابن كامل باشا، حتقيق د.  أمحد حسن حامد، دار الفكر أرسار ال

 للطباعة والنرش.

  اإلشارة إىل حتسني العبارة، لعيل بن فضال املجاشعي، حتقيق حسن فرهود، دار

 العلوم، الرياض.

  يد البطليويس، حتقيق محزة النرشيت، دار إصالح اخللل الواقع يف اجلمل، البن السِّ

 خ، الرياض.املري

  ،األصول يف النحو، أليب بكر ابن الرساج، حتقيق عبد احلسني الفتيل، مؤسسة الرسالة

 بريوت.

  اإلغراب يف اإلعراب، لفخر الدين حممد بن مصطفى احلنفي، حتقيق د. نارص حسني

 عيل، املطبعة التعاونية، دمشق.

 .ل، حتقيق د أمحد القايض، دار  اإلغراب يف تيسري اإلعراب، للحسن بن أمحد اجلالر

 اإليامن، اإلسكندرية.

  اإلقليد رشح املفصل. تأليف تاج الدين أمحد بن حممود اجلندي، حتقيق ودراسة

 الدكتور حممود أمحد أبو كتة الدراويش، نرش جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

 .ألفية ابن مالك، حتقيق سليامن العيوين، مكتبة دار املنهاج، الرياض 

 ية ابن معطي النحوي، حتقيق د. عبداللطيف اخلطيب، ود. سعد مصلوح، مكتبة ألف

 دار العروبة، الكويت.

  .ألفية اآلثاري= كفاية الغالم يف إعراب الكالم، لشعبان القريش اآلثاري، حتقيق د

 سليامن البلكيمي، مكتبة املشارق. وحتقيق حممد منصور األيدا.
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 ن عمر الزخمرشي، اعتنى به سامي بن محد األنموذج يف النحو. تصنيف حممود ب

 املنصور.

  أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك، البن هشام األنصاري، مع عدة السالك إىل حتقيق

أوضح املسالك، ملحمد حميي الدين عبد احلميد، طبع املكتبة العرصية، بريوت. ومع 

مصباح السالك إىل ضياء السالك إىل أوضح املسالك، ملحمد عبدالعزيز النجار. ومع 

أوضح املسالك لربكات يوسف هبود، دار الفكر، بريوت. وحتقيق صالح سهيل عىل 

 محودة، دار الفاروق، عامن.

  اإليضاح العضدي، أليب عيل الفاريس، حتقيق الدكتور حسن الشاذيل فرهود، طبعة دار

رجان، عامل التأليف بمرص، وطبعة دار العلوم بالرياض. وحتقيق الدكتور كاظم بحر امل

 الكتب، بريوت.

  اإليضاح يف رشح املفصل، البن احلاجب، حتقيق د. إبراهيم حممد عبداهلل، دار سعد

 الدين، دمشق.

 .اإليضاح يف علل النحو، أليب القاسم الزجاجي، حتقيق مازن املبارك، دار النفائس 

 الدين، نرش  البديع يف علم العربية، أليب السعادات بن األثري، حتقيق فتحي أمحد عيل

 جامعة أم القرى، مكة املكرمة.

  البسيط يف رشح مجل الزجاجي، البن أيب الربيع عبيد اهلل بن أمحد األشبييل. حتقيق

 ودراسة الدكتور عياد الثبيتي، دار الغرب اإلسالمي، بريوت

  ،البهجة )النهجة( املرضية يف رشح األلفية، للسيوطي، حتقيق د. عيل الشينوي

 الدعوة، ليبيا. منشورات كلية

  البهجة الوفية بحجة اخلالصة األلفية، ملحمد بن حممد بن حممد الغزي، حتقيق محزة

 مصطفى أبو توهة، دار الكتب العلمية، بريوت.

 .البيان يف رشح اللمع، لعمر الكويف، حتقيق د. عالء الدين محوية، دار عامر، عامن 
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 حي أمحد عيل الدين، مركز البحث التبرصة والتذكرة، أليب حممد الصيمري، حتقيق فت

 العلمي بجامعة أم القرى، مكة املكرمة.

  حترير اخلصاصة يف تيسري اخلالصة، لعمر بن املظفر بن الوردي، حتقيق د. حممد مزعل

 خالطي، دار الكتب العلمية، بريوت.

  حتفة األحباب وطرفة األصحاب يف رشح ملحة اإلعراب للحريري، أليب املحاسن

 مي، حتقيق د. بشري املساري، دار ابن حزم، بريوت.بحرق احلَّض

  حتفة اإلخوان يف رشح العوامل املائة للربكوي، ملصطفى بن إبراهيم الغليبويل= رشوح

 العوامل.

  ،حتفة املعرب وطرفة املغرب، لعبداملنعم بن صالح التيمي، حتقيق د. حسن أبو السعود

 مكتبة اآلداب، القاهرة.

 لزخمرشي(، لصدر األفاضل اخلوارزمي، حتقيق عبدالرمحن التخمري )رشح للمفصل ل

 العثيمني، مكتبة العبيكان، الرياض.

  التذييل والتكميل يف رشح كتاب التسهيل، أليب حيان األندليس، حتقيق د. حسن

 هنداوي.

  ترشيح العلل يف رشح اجلمل، املنسوب إىل صدر األفاضل القاسم بن احلسني

 ن حمسن العمريي، معهد البحوث، جامعة أم القرى،اخلوارزمي، حتقيق د. عادل ب

  ترسيح الغوامل يف رشح العوامل للجرجاين، ألمحد بن حممد الفطاين= رشوح

 العوامل.

  تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد، البن مالك، حتقيق حممد كامل بركات، وزارة

 الثقافة، القاهرة.
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 .عبدالفتاح بحريي، نرش  الترصيح بمضمون التوضيح، خلالد األزهري، حتقيق د

الزهراء إلعالم العريب بالقاهرة. وحتقيق حممد باسل عيون السود، نرش دار الكتب 

 العلمية، بريوت، وهي طبعة جيدة. 

  تعليق الفرائد عىل تسهيل الفوائد، لبدر الدين الدماميني، حتقيق حممد املفدى، مطبعة

 الفرزدق، الرياض.

 عيل الفاريس، حتقيق د. عوض القوزي،مطبعة  التعليقة عىل كتاب سيبويه، أليب

 األمانة، القاهرة )يف الطبعة أخطاء كثرية(.

  التعليقة البن النحاس )رشح املقرب(، للعالمة هباء الدين ابن النحاس احللبي. دراسة

 وحتقيق الدكتور خريي عبد الرايض عبد اللطيف، مكتبة دار الزمان للنرش والتوزيع.

 يب جعفر النحاس، حتقيق د. ماهر عبدالغني كريم، مطبعة األمانة، التفاحة يف النحو، أل

 القاهرة.

  تلقيح األلباب يف عوامل اإلعراب، أليب بكر الشنرتيني، حتقيق د. معيض العويف، دار

 املدين، جدة.

  ،تلقني املتعلم من النحو، املنسوب إىل أيب حممد بن قتيبة، حتقيق د.عبداهلل الناصري

 .املكتب اإلسالمي

  مترين الطالب يف صناعة اإلعراب، ملحمد راعب الطباخ، اعتناء حميي الدين بن حممد

 عوامة، دار املنهاج، جدة.

  متهيد القواعد برشح تسهيل الفوائد، ملحب الدين حممد بن يوسف املعروف بناظر

 اجليش. دراسة وحتقيق جمموعة من الباحثني، دار السالم، القاهرة

  غوامض الكتاب )رشح كتاب سيبويه(، البن خروف اإلشبييل تنقيح األلباب يف رشح

 )قطعة منه(، حتقيق د. خليفة حممد بديري، منشورات كلية الدعوة اإلسالمية، ليبيا.
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  التهذيب الوسيط يف النحو، لسابق الدين بن يعيش الصنعاين، حتقيق د. فخر صالح

 قدارة، دار اجليل، بريوت.

 حلسني بن اخلباز. دراسة وحتقيق الدكتور فايز زكي توجيه اللمع، للعالمة أمحد بن ا

 حممد دياب، دار السالم للطباعة والنرش والتوزيع والرتمجة، القاهرة.

 .التوضيح = أوضح املسالك 

  توضيح املقاصد واملسالك برشح ألفية ابن مالك، للمرادي= رشح األلفية البن

 مالك، للمرادي.

  ع، دار الكتب التوطئة، أليب عيل الشلوبني،. دراسة وحتقيق الدكتور يوسف أمحد املطور

 املرصية، القاهرة.

  اجلامع الصغري يف النحو، البن هشام األنصاري، حتقيق د.أمحد حممود اهلرميل، مكتبة

 اخلانجي، القاهرة.

  اجلمل يف النحو، أليب القاسم الزجاجي، حتقيق عيل توفيق احلمد، مؤسسة الرسالة

 ردن.ببريوت، ودار األمل، األ

  م له عيل اجلمل، أليب بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد اجلرجاين. حققه وقدر

 حيدر، دمشق.

  حاشية ابن هشام عىل ألفية ابن مالك، مجال الدين عبداهلل بن يوسف بن هشام

ن.  167األنصاري )ت  هـ(، حتقيق محزة مصطفى أبو توهة، إستانبول، دار الساما

شام عىل ألفية ابن مالك، للدكتور جابر الرسيع، يف املكتبة ونرشت حاشيتان البن ه

 الشاملة.

  7121حاشية األمري عىل رشح األزهرية، حممد بن حممد السنباوي األمري الكبري )ت 

 هـ(، قابله وعلق عليه عيل عبدالرحيم بن خياال، القاهرة، دار الصالح

 ر املواكب. حاشية التونيس عىل رشح األشموين= ظواهر الكواكب لبواه 
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  حاشية اخلَّضي عىل رشح ابن عقيل عىل ألفية ابن مالك، حممد بن مصطفى اخلَّضي

هـ(، عناية يوسف الشيخ حممد البقاعي، دار الفكر للطباعة والنرش  7121)ت 

 والتوزيع.

  ،جاعي عىل رشح القطر، ألمحد بن أمحد السجاعي، حتقيق عرفان مطرجي حاشية السُّ

 مكتبة دار حراء، جدة.

  ،)حاشية الرشيف اجلرجاين عىل رشح الريض للكافية )مطبوعة بحاشية رشح الكافية

 املطبعة الصحافية العثامنية.

  حاشية الصبان عىل رشح األشموين، ملحمد بن عيل الصبان، طبعة دار الفكر يف أربعة

أجزاء، ومعها رشح الشواهد للعيني، ثم طبعة دار الفكر التي صححها مصطفى 

 حسني أمحد.

  حاشية يس عىل الترصيح، لياسني احلميص، مطبوع يف أسفل الترصيح، الطبعة

 القديمة طبعة عيسى البايب، القاهرة.

  حاشية يس عىل رشح قطر الندى للفاكهي، ليس احلميص العليمي، حتقيق كريم

 حبيب، املؤسسة اللبنانية، بريوت. وطبعة البايب احللبي.

 وأيب القاسم الزخمرشي وأيب عبدالعزيز حوايش كتاب سيبويه، أليب عيل الفاريس 

 العيوين، حتقيق د. سليامن العيوين، دار طيبة اخلَّضاء، مكة.

 .دراسات ألسلوب القرآن الكريم، ملحمد عبد اخلالق عضيمة، دار احلديث، القاهرة 

  الدرة اليتيمة )يف علم النحو(، مع: الرسالة السنية فيام متس احلاجة إليه من القواعد

ة، لسعيد بن سعد بن نبهان احلَّضمي، حتقيق حممد بن سعيد بكران، دار النحوي

األوراق، جدة. وطبعت الدرة اليتيمة باعتناء حممد بن فالح املطريي، غراس للنرش، 

 الكويت.
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  .الدرر السنية )حاشية عىل رشح األلفية البن الناظم(، لزكريا األنصاري، حتقيق د

 وليد احلسني، دار ابن حزم، بريوت.

  الدرر اللوامع عىل مهع اهلوامع رشح مجع اجلوامع، ألمحد بن األمني الشنقيطي، حتقيق

 د. عبدالعال سامل مكرم، دار البحوث العلمية، الكويت.  

  ،الدرر يف رشح اإلجياز، ملحمد بن احلسني البيهقي الكيذري، حتقيق د. حمسن العمريي

 مطبوعات نادي مكة الثقايف، مكة.

 ،حلفني ناصف وآخرين، دار إيالف الدولية، الكويت. الدروس النحوي 

  رسالة اإلفصاح ببعض ما جاء من اخلطأ يف اإليضاح، البن الطراوة، حتقيق د. حاتم

 صالح الضامن، دار الشؤون الثقافية، بغداد.

  الرشاد يف رشح اإلرشاد، ملحمد بن السيد الرشيف اجلرجاين، حتقيق د. منصور

 كة، مكة.الغامدي، مطلوعات نادي م

  شذور الذهب، البن هشام، مع رشح وحتقيق حممد حميي الدين عبداحلميد، املكتبة

 العرصية.

 .رشح ابن الناظم عىل األلفية = رشح ألفية ابن مالك البن الناظم 

  رشح ابن عقيل أللفية ابن مالك، البن عقيل، ومعه منحة اجلليل بتحقيق رشح ابن

القاهرة. والتذييل والتكميل لرشح ابن عقيل،  عقيل ملحمد حميي الدين عبداحلميد،

ملحمد عبدالعزيز النجار، مطبعة الفجالة، القاهرة. وحتقيق د. عيل بن حممد بن ونيس، 

 دار ابن اجلوزي، الدمام. وحتقيق رمزي منري البعلبكي، دار العلم للماليني.

 .رشح ابن يعيش = رشح املفصل البن يعيش 

  للزخمرشي. رشح السيد الرشيف عيل بن حممد رشح أبيات املفصل واملتوسط

 اجلرجاين، دراسة  وحتقيق عبداحلميد الكبييس، دار البشائر اإلسالمية، بريوت

  ،رشح أبيات سيبويه، أليب جعفر النحاس، حتقيق وهبة متويل ساملة، مكتبة الشباب
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 القاهرة.

 دار رشح أبيات سيبويه، أليب حممد يوسف السريايف، حققه حممد عيل سلطاين ،

 املأمون.

  ،رشح اآلجرومية، إلبراهيم اللقاين، حتقيق د. سعود اخلنني، عامدة البحث العلمي

 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

 .رشح اآلجرومية، خلالد األزهري، حتقيق د. حايف النبهان، دار الظاهرية، الكويت 

 د خليل رشف، دار رشح اآلجرومية، لعيل بن عبداهلل السنهوري، حتقيق د. حمم

 السالم، القاهرة.

  رشح األزهرية يف علم العربية، خلالد األزهري، حتقيق أمحد العليوي، دار الكتب

 العلمية، بريوت. وطبعة مصطفى البايب، مرص.

  رشح األشموين عىل ألفية ابن مالك )منهج السالك( إىل ألفية ابن مالك(، املطبوع مع

 ها حممد حميي الدين عبداحلميد.حاشية الصبان عليه، أو التي حقق

  رشح األشموين أللفية ابن مالك، لعيل بن حممد األشموين، صححه مصطفى حسني

 أمحد، دار الفكر، بريوت، وهو مطبوع مع حاشيته للصبان.

  رشح األلفية البن مالك، للحسن بن قاسم املرادي، حتقيق د. فخر الدين قباوة، دار

بل باسم )توضيح املسالك واملقاصد(، بتحقيق د. السالم، القاهرة. وقد طبع من ق

 عبدالرمحن عيل سليامن، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة )فيها أخطاء(.

  رشح األلفية، أليب عبداهلل حممد بن أمحد اهلواري، حتقيق عبداحلميد السيد حممد

 عبداحلميد، املكتبة األزهرية للرتاث، القاهرة.

 حممد بن أمحد اهلواري، حتقيق عبداحلميد السيد حممد رشح األلفية، أليب عبداهلل 

 عبداحلميد، املكتبة األزهرية للرتاث.

 .رشح األنموذج، لألردبييل، عناية أنور الداغستاين 
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  ،رشح التحفة الوردية، أيب حفص بن مظفر بن الوردي، حتقيق د. عبداهلل الشالل

 مكتبة الرشد، الرياض.

  ،)للحسن بن قاسم املرادي، حتقيق د. حممد عبيد، رشح التسهيل )القسم النحوي

 مكتبة اإليامن، املنصورة.

  ،رشح التسهيل، البن مالك األندليس، حتقيق د. عبدالرمحن السيد ود. بدوي املختون

 هجر للطباعة.

  رشح اجلرجاوي عىل شواهد ابن عقيل، لعبداملنعم عوض اجلرجاوي، وهبامشه فتح

 حمد قطة العدوي، دار الفكر.اجلليل برشح شواهد ابن عقيل مل

  ،رشح اجلمل يف النحو. تأليف إمام العربية عبد القاهر اجلرجاين، حتقيق حممد عثامن

النارش مكتبة الثقافة الدينية. وحتقيق د. خليل عبدالقادر عيسيى، الدار العثامنية بعامن 

 ودار ابن حزم ببريوت.

 عة حممد ناجي، دار الكتب العلمية، رشح اجلمل، أليب عبداهلل بن الفخار، حتقيق د. رو

 بريوت.

 .رشح الريض عىل الكافية = رشح الكافية 

 .رشح الريض عىل الكافية= رشح الكافية للريض 

 .رشح السريايف للكتاب = رشح كتاب سيبويه للسريايف 

 .رشح السيوطي عىل ألفية ابن مالك= البهجة )النهجة( املرضية 

 وية.رشح الشواهد الكربى= املقاصد النح 

  ،رشح الصدور برشح وزائد الشذور البن هشام، ملحمد بن عبدالدائم الربماوي

 حتقيق د. حممد حسن عثامن، دار الطباعة املحمدية، القاهرة.

 .رشح العصام عىل عوامل الربكوي، لعصام الدين اإلسفراييني= رشوح العوامل 
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 مد بن عربشا  رشح العصام عىل كافية ابن احلاجب، اعصام الدين إبراهيم بن حم

 اإلسفراييني، حتقيق د. حممد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بريوت.

  رشح العصام عىل كافية ابن احلاجب، عصام الدين إبراهيم بن حممد اإلسفراييني )ت

 هـ(، حتقيق حممد باسل عيون السود.بريوت، دار الكتب العلمية 157

 ،خلالد األزهري، حتقيق د. البدراوي زهران،  رشح العوامل املائة النحوية للجرجاين

 دار املعارف.

  رشح ألفية ابن مالك، البن الناظم، عناية حممد بن سليم اللبابيدي، مطبعة

 جاورجيوس، بريوت. وحتقيق عبد احلميد السيد، دار اجليل، بريوت.

  129رشح ألفية ابن مالك، أليب الربكات بدر الدين حممد بن ريض الدين الغزي )ت 

 هـ(، حتقيق أمحد عنرت زيتوت.بريوت، دار الكتب العلمية

  ،رشح ألفية ابن مالك، لعبدالرمحن العيني، حتقيق د. نجاة اليازجي، املكتبة الفيصلية

 مكة.

  رشح ألفية ابن معط، البن القواس عبد العزيز بن مجعة املوصيل، حتقيق عيل موسى

 الشوميل، مكتبة اخلرجيي، الرياض.

  كافية ابن احلاجب(، لريض الدين اإلسرتاباذي، حتقيق د. حسن رشح الكافية(

احلفظي، وحييى بشري، طباعة جامعة اإلمام. وحتقيق يوسف حسن عمر، منشورات 

 جامعة بنغازي.

  رشح الكافية الشافية، البن مالك األندليس، حتقيق د. عبداملنعم هريدي، دار املأمون

 للرتاث.

 املقدمة الكافية يف علم اإلعراب، ملصنفها. رشح الكافية، البن احلاجب= رشح 
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  رشح اللمحة البدرية يف علم اللغة العربية أليب حيان، البن هشام األنصاري. الدكتور

هادي هنر، دار اليازوري العلمية للنرش والتوزيع. وحتقيق صالح رواي، دار مرجان، 

 القاهرة.

  الواسطي الَّضير، حتقيق رشح اللمع يف النحو. تأليف القاسم بن حممد بن مبارش

الدكتور رجب عثامن حممد، تصدير الدكتور رمضان عبد التواب، مكتبة اخلانجي 

 بالقاهرة.

  رشح اللمع أليب الفتح عثامن بن جني، إمالء الرشيف عمر بن إبراهيم الزيدي

احلسيني، قرأ  وعلرق عليه حممود بن حممد املوصيل، هيئة أبو ظبي للثقافة والرتاث، دار 

 لكتب الوطنيةا

  رشح اللمع. صنفه ابن برهان العكربي، اإلمام أبو القاسم عبد الواحد بن عيل

األسدي، حققه الدكتور فائز فارس، الكويت، املجلس الوطني للثقافة والفنون 

 والرتاث العريب.

  رشح اللمع، لألصفهاين أيب احلسن عيل بن احلسني الباقويل. حتقيق الدكتور إبراهيم

 بو عباة، مطبوعات جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.بن حممد أ

  رشح اللمع، للثامنيني، )ُطبع باسم: الفوائد والقواعد(، حتقيق عبدالوهاب حممود

 الكحلة، مؤسسة الرسالة، بريوت.

 .رشح املرادي عىل األلفية = توضيح املقاصد واملسالك 

  امليالين، حتقيق د. رشح املغني يف النحو، ملحمد بن عبدالرحيم العمري

 عبدالقادراهليتي، جامعة قان يونس، بنغازي.

  رشح املفصل يف صنعة اإلعراب املوسوم بالتخمري. تأليف صدر األفاضل القاسم بن

 احلسني اخلوارزمي، حتقيق الدكتور عبدالرمحن العثيمني، دار الغرب اإلسالمي.

 ة. وحتقيق عبداللطيف رشح املفصل، البن يعيش النحوي، إدارة الطباعة املنريي
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اخلطيب، دار العروبة، الكويت. وحتقيق د. إبراهيم حممد عبداهلل، دار سعد الدين، 

 دمشق. وليت األخريين مجعا حتقيقيهام يف كتاب واحد!

  رشح املقدمة اجلزولية الكبري، أليب عيل الشلوبني، حتقيق د. تركي العتيـبـي، مكتبة

 الرشد، الرياض.

 ية يف علم اإلعراب، ملصنفها مجال الدين أيب عمرو عثامن بن رشح املقدمة الكاف

احلاجب. دراسة وحتقيق مجال عبد العاطي خميمر أمحد ، مكتبة نزار مصطفى الباز، 

 مكة املكرمة، الرياض.

  ،رشح املقدمة املحسبة، البن بابشاذ، حتقيق خالد عبد الكريم، املطبعة العرصية

 الكويت.

 عراين، ألمحد بن عبدالفتاح امللوي، حتقيق د. فتحي عيل رشح املقدمة النحوية للش

 حسانني، مطبعة األمانة، القاهرة.

 .رشح املقرب= التعليقة البن النحاس 

 .رشح املكودي= رشح األلفية له 

 .رشح النحو الصغري، لسليامن العيوين، دار طيبة اخلَّضاء، مكة 

 .رشح اهلواري= رشح األلفية للهواري 

 لكافية، أليب عمرو، عثامن بن احلاجب النحوي. دراسة وحتقيق رشح الوافية نظم ا

الدكتور موسى بنراي علوان العلييل، اجلامعة املستنرصية ببغداد ومطبعة اآلداب يف 

 النجف.

  ،رشح تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد )القسم الرصيف(، للحسن بن قاسم املرادي

 .حتقيق د. نارص حسني عيل، دار سعد الدين، دمشق

  رشح مجل الزجاجي، املنسوب إىل ابن هشام األنصاري )وليس له(، حتقيق د. عيل

 حمسن مال اهلل، عامل الكتب، بريوت.
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  رشح مجل الزجاجي، البن خروف اإلشبييل، حتقيق سلوى حممد عرب، نرش جامعة أم

 القرى، مكة املكرمة.

 .رشح مجل الزجاجي، البن عصفور اإلشبييل، حتقيق صاحب أبو جناح 

  ،رشح مجل الزجاجي، أليب إسحاق الغافقي، حتقيق إبراهيم اليوسفي، دار اللباب

 إسطنبول.

  رشح شذور الذهب، ملحمد اجلوجري، حتقيق د. نواف احلارثي، عامدة البحث

 العلمي، جامعة أم القرى، مكة.

  رشح شواهد اإليضاح أليب عيل الفاريس. تأليف عبد اهلل بن بري، تقديم وحتقيق

عيد مصطفى درويش، مراجعة الدكتور حممد مهدي عالم، جممع اللغة  الدكتور

 العربية، اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية، القاهرة.

  رشح شواهد املغني، للسيوطي، تعليقات حممد حممود الشنقيطي، واعتنى به أمحد

 ظافر كوجان، منشورات دار مكتبة احلياة، بريوت.

 فظ، البن مالك األندليس، حتقيق عدنان الدوري، رشح عمدة احلافظ وعدة الال

 مطبعة العاين، بغداد.

 .رشح عوامل اجلرجاين، لسعد اهلل الصغري= رشوح العوامل 

  رشح عيون اإلعراب، لعيل بن فضال املجاشعي، حتقيق د. عبدالفتاح سليم، دار

 املعارف، القاهرة.

 ربه عبد اللطيف، مطبعة  رشح عيون كتاب سيبويه، أليب نرص املجريطي، حتقيق عبد

 حسان، القاهرة.

  رشح قطر الندى وبل الصدى، البن هشام، رشح وحتقيق حممد حميي الدين

عبداحلميد، املكتبة العرصية. وحتقيق وتعليق أيب بالل احلَّضمي، دار اآلثار، صنعاء. 

 وعناية حممد البقاعي، دار الفكر، بريوت.
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 مصطفى القوجوي )شيخ زاد (، حتقيق  رشح قواعد اإلعراب البن هشام، ملحمد بن

 د.  إسامعيل مروة، دار الفكر، دمشق.

  ،رشح قواعد اإلعراب البن هشام، ملحيي الدين الكافَِيجي، حتقيق فخر الدين قباوة

 دار طالس، دمشق.

  ام رشح قواعد الُبرصوية يف النحو، لعيل بن خليل الُبرصوي، حتقيق د.  غرا

 وت.الشجراوي، مؤسسة الرسالة، بري

  رشح كافية ابن احلاجب، لبدر الدين بن مجاعة )الصواب أنه البن مالك(. حتقيق

 وتعليق الدكتور حممد حممد داود، دار املنار للنرش والتوزيع

  رشح كافية ابن احلاجب، للشيخ عبد العزيز بن مجعة املوصيل. دراسة وحتقيق وتعليق

 ودار األمل الدكتور عيل الشوميل، دار الكندي للنرش والتوزيع

  ،رشح كافية ابن احلاجب، ليعقوب بن أمحد بن حاجي عوض، حتقيق د. سعد أبو نور

 مكتبة اإليامن، املنصورة.

  ،)رشح كتاب سيبويه والتذييل عليه )الربع األخري(، لصالح بن حممد )اهلسكوري

 حتقيق د. خالد التوجيري، مكتبة املتنبي، الدمام.

  الرماين، حتقيق د. رشيف النجار، دار عامر ودار رشح كتاب سيبويه، أليب احلسن

 السالم.

  رشح كتاب سيبويه، أليب الفضل قاسم بن عيل الصفار البطليويس، حتقيق د. معيض

 العويف، دار املآثر، املدينة النبوية.

  رشح كتاب سيبويه، أليب سعيد السريايف )أجزاء منه(، نرش اهليئة املرصية العامة

ار الكتب العلمية وطبعة عبداملعطي أمني قلعجي فسيئتان للكتاب. وأما طبعة د

مليئتان بالسقط واألخطاء! وقد حققت قطع من الرشح، راجع: كتاب االداغام، 
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وفوائت كتاب سيبويه، والسريايف النحوي، رضورة الشعر، وما حيتمل الشعر من 

 الَّضورة، وما ذكر  الكوفيون من اإلدغام، وإدغام القراء.

 حيان، للفاضل الربماوي، حتقيق د. عبداحلميد الوكيل.رشح ملحة أيب  

  رشح ملحة اإلعراب، الناظم والشارح اإلمام أبو حممد القاسم بن عيل احلريري

 البرصي. حققه الدكتور فائز فارس، دار األمل للنرش والتوزيع، األردن.

  ،الكويت.رشح ملحة اإلعراب، للسيوطي، حتقيق د. أمحد رجب أبو سامل، دار الضياء 

  رشح نكت ابن هشام املرصي من قواعد اإلعراب، البن مجاعة، حتقيق د. السيد أمحد

 عبدالرايض، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة.

  رشوح العوامل لعبدالقاهر اجلرجاين وملحمد بن بريعيل الربكوي، ويشتمل عىل: حتفة

م الغليبويل. ورشح اإلخوان يف رشح العوامل املائة للربكوي، ملصطفى بن إبراهي

العصام عىل عوامل الربكوي، لعصام الدين اإلسفراييني. ورشح عوامل اجلرجاين، 

لسعد اهلل الصغري. وترسيح الغوامل يف رشح العوامل للجرجاين، ألمحد بن حممد 

 الفطاين. حتقيق إلياس قبالن، دار الكتب العلمية، بريوت.

 لكريم مجعة، مكتبة دار العروبة، شواهد الشعر يف كتاب سيبويه، د. خالد عبدا

 الكويت.

  الصفوة الصفية يف رشح الدرة األلفية، لتقي الدين إبراهيم بن احلسني املعروف

بالنييل. حتقيق الدكتورحمسن بن سامل العمريي، جامعة أم القرى، مركز إحياء الرتاث 

 اإلسالمي.

 ور عيل عبدالسميع، الَّضوري يف صناعة النحو، أليب الوليد بن رشد، حتقيق د. منص

 دار الفكر العريب، القاهرة.

  الضوابط الكلية يف نظم العوامل اجلرجانية للحنبيل= العوامل املائة، لعبدالقاهر

 اجلرجاين، عناية أنور الداغستاين.
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  ظواهر الكواكب لبواهر املواكب )حاشية التونيس عىل رشح األشموين(، أيب عبداهلل

 ، مطبعة الدولة التونسية املحروسة.حممد بن عيل بن سعيد التونيس

  هـ(، حتقيق حممد  71عفو العافية يف رشح الكافية، أليب تراب عارف الشريازي )ق

 مصطفى اخلطيب.بريوت، دار الكتب العلمية.

  .عمدة ذوي اهلمم عىل املحسبة يف علمي اللسان والقلم، البن هطيل اليمني، حتقيق د

 رشف النجار، دار عامر، عامن.

 امل املائة، لعبدالقاهر اجلرجاين، عناية أنور الداغستاين، دار املنهاج )جدة(، العو

ومعها: الضوابط الكلية يف نظم العوامل اجلرجانية للحنبيل، ومنظومة كفاية الكرام 

للبوين، وهداية الفخام رشح كفاية العوام لألنغدي. وطبعت العوامل يف: رشوح 

 العوامل.

  ة املخفية يف رشح الدرة األلفية البن معط، البن اخلباز، حتقيق حامد العبديل، دار الُغرر

األنبار، بغداد. ثم حتقيق حممد مصطفى اخلطيب الزملكاين، دار الكتب العلمية، 

 بريوت.

  ،الغرة يف رشح اللمع من أول باب )إنر وأخواهتا( إىل آخر باب )العطف(، أليب حممد

فكر  النحوي. دراسة وحتقيق الدكتور فريد سعيد بن املبارك بن الدهان، مع دراسة ل

 بن عبد العزيز الزامل السليم، دار التدمرية، الرياض

  غرر الدرر الوسيطية )رشح الدرة البهية يف نظم اآلجرومية للعمريطي(، ملحمد

 اخلالص بن عنقاء، حتقيق د. حممد العمري، دار املحدثني، القاهرة.

  الفتح البعيل، حتقيق د. ممدوح حممد خسارة، الفاخر يف رشح مجل عبدالقاهر، أليب

 املجلس الوطني للثقافة، الكويت.

  فتح اجلليل برشح شواهد ابن عقيل ملحمد قطة العدوي= هبامش: رشح اجلرجاوي

 عىل شواهد ابن عقيل.
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  فتح اخلالق املالك يف حل ألفاظ كتاب ألفية ابن مالك، ملحمد بن أمحد اخلطيب

 بن شلتوت الشافعي، داء الضياء، الكويت.الرشبيني، حتقيق د. سيد 

  الفتح الرباين يف الرد عىل الُبنياين، لبدر الدين الدماميني، حتقيق د. محدي عبدالفتاح

 خليل، مكتبة اآلداب، القاهرة.

  الفتح الودودي عىل املكودي، وهو حاشية أليب العباس ابن محدون بن احلاج عىل

 ، دار الفكر، بريوت.رشح املكودي لأللفية، ضبط حممد صديف

 .الفريدة يف النحو والترصيف واخلط )ألفية السيوطي يف النحو(= املطالع السعيدة 

  الفريدة يف رشح القصيدة )قصيدة ابن الدهان يف عويص اإلعراب(، البن اخلباز

 املوصيل، حتقيق د. عبدالرمحن العثيمني، مكتبة اخلانجي، القاهرة.

 قيق حممود حممد الطناحي، مكتبة البايب احللبي، الفصول اخلمسون، البن معط، حت

 القاهرة.

  الفصول املفيدة يف الواو املزيدة، لصالح الدين بن كيلدي العالئي، حتقيق حسن

 موسى الشاعر، دار البشري، عامن.

  الفصول واجلمل يف رشح أبيات اجلمل وإصالح ما وقع يف أبيات سيبويه ويف رشحها

بن هشام اللخمي، حتقيق د. حممود العامودي، دار لألعلم من الوهم واخللل، ال

 الكتب العلمية، بريوت.

 .الفصول، البن الدهان، حتقيق فائز فارس، دار األمل 

 .فهارس كتاب سيبويه، ملحمد عبداخلالق عضيمة، دار  احلديث، القاهرة 

  د. عامد الفواكه اجلنية عىل متممة اآلجرومية للرعيني، لعبداهلل بن عيل الفاكهي، حتقيق

 علوان، دار الصميعي. وحتقيق د. فتوح خليل، دار غريب.

  الفوائد الضيائية رشح كافية ابن احلاجب، لنور الدين عبد الرمحن اجلامي. دراسة

 وحتقيق الدكتور أسامه طه الرفاعي، مطبعة وزارة األوقاف والشؤون الدينية العراقية.
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 راسة وحتقيق الدكتور عبد الوهاب حممود الفوائد والقواعد، لعمر بن ثابت الثامنيني. د

 الكحلة، مؤسسة الرسالة للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، لبنان.

 .قطر الندى وبل الصدى، البن هشام= مع رشحه 

  ،القالدة اجلوهرية يف رشح الدرة البهية نظم اآلجرومية، ألمحد بن حجازي الفشني

 جامعة أم القرى.حتقيق د. بدر اجلابري، عامدة البحث العلمي، 

  ،القواعد الثالثون يف علم العربية، لشهاب الدين القرايف، حتقيق د. عثامن الصيني

 مكتبة التوبة، الرياض. 

  قواعد املطارحة، للحسني بن إياز، حتقيق د. عبداهلل بن عمر احلاج، عامدة البحث

 العلمي، جامعة امللك فيصل، ومكتبة العبيكان، السعودية.

 وائد يف اإلعراب، أليب حممد اخلاوراين الشوكاين، حتقيق د. عبداهلل القواعد والف

 اخلثران، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية.

  .الكايف يف اإلفصاح عن مسائل كتاب اإليضاح، البن أيب الربيع السبتي األندليس

 حتقيق ودراسة الدكتور فيصل احلفيان، مكتبة الرشد، الرياض.

 ي، لعز الدين الزنجاين، حتقيق د. حممود فجال وابنه أنس، دار الكايف يف رشح اهلاد

 النور املبني، عامن.

 .الكافية البن احلاجب، حتقيق طارق نجم عبداهلل، مكتبة الوفاء، جدة 

  ،الكتاب، لسيبويه، طبعة بوالق. وطبعة عبد السالم حممد هارون، مكتبة اخلانجي

حممد كاظم البكاء )فيها عناوين إضافية  القاهرة )فيها أخطاء يف الضبط(. ثم طبعة د.

 توضيحية(.

  كتابان يف النحو، كتاب املفيد أليب احلسن طاهر بن بابشاذ، واألخبار املروية يف سبب

 وضع العربية للسيوطي، حتقيق د. حمسن العمريي، املكتبة الفيصلية، مكة.
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 هذا »ول الكتاب كتابان يف النحو، ومها: الكالم عىل تفصيل إعراب قول سيبويه يف أ

أليب جعفر بن النحاس، وكحل العيون النجل يف حل « باب علم ما الكلم يف العربية

 مسألة الكحل البن احلنبيل، حتقيق د. حاتم صالح الضامن، دار البشائر، دمشق.

  كتابان يف حدود النحو، لشهاب الدين األبذي، وجلامل الدين الفاكهي، حتقيق د. عيل

 ألمل، أربد.توفيق احلمد، دار ا

  كشف اإلعراب يف رشح عوامل الربكوي يف النحو، حسني بن أمحد زيني زاد  )ت

ن، دار املبادرة 7762  هـ(، حتقيق صفوان سليامن أمحد.عاما

  كشف املشكل يف النحو، لعيل بن سليامن احليدرة اليمني. دراسة وحتقيق الدكتور

ن، األردنهادي عطية مطر اهلاليل، دار عامر للنرش والتوزيع،   عامر

  الكفاية يف النحو، ملحمد بن عبداهلل بن حممود، حتقيق د. إسحاق اجلعربي، دار ابن

 حزم، بريوت.

  الُكنراش يف فني النحو والرصف، إلسامعيل بن األفضل األيويب، صاحب محاة، حتقيق

 رياض اخلوام، املكتبة العرصية، بريوت.

  ،أليب املواهب عبداجلليل بن حممد بن عبد الكوكب املنري يف رشح األلفية بالتشطري

ن، أروقة  7771الباقي املواهبي )ت  هـ(، حتقيق محزة مصطفى أبو توهة.عاما

 للدراسات والنرش.

  لب األلباب يف علم اإلعراب، لنارص الدين البيضاوي، حتقيق د. صالح بوجليع، دار

 التمييز، األحساء.

 لكتاب، لعبدالوهاب الشعراين، حتقيق د.  لباب اإلعراب املانع من اللحن يف السنة وا

 عبداهلل الطويل، دار البدر، املنصورة.

  ،لباب اإلعراب، لتاج الدين اإلسفراييني. حتقيق هباء الدين عبد الوهاب، دار الرفاعي

 الرياض
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  اللباب يف علل البناء واإلعراب، أليب البقاء عبد اهلل بن احلسني العكربي. حتقيق غازي

والدكتور عبد اإلله نبهان، مطبوعات مركز مجعة املاجد للثقافة والرتاث  خمتار طليامت

 العريب، نرش دار الفكر املعارص ببريوت ودار الفكر بدمشق.

  اللمحة يف رشح امللحة. تأليف حممد بن احلسن الصايغ، دراسة وحتقيق الدكتور

 نورةإبراهيم بن سامل الصاعدي، مطبوعات اجلامعة اإلسالمية باملدينة امل

  ،اللمع يف العربية. تأليف أيب الفتح عثامن بن جني، حتقيق د. حسني حممد حممد رشف

 عامل الكتب، القاهرة. وحتقيق حاتم املؤمن، عامل الكتب، بريوت، لبنان 

  اللؤلؤة يف علم العربية ورشحها، ليوسف بن حممد الرسمدي، حتقيق د. أمني عبداهلل

 سامل،مطبعة األمانة، مرص.

 ع يف رشح اللمع، أليب البقاء العكربي، حتقيق عبد احلميد الزوي، منشورات املتب

 جامعة خان يونس، بنغازي.

  ،ب، البن عصفور اإلشبييل، حتقيق د. صالح املليطي، دار اآلفاق العربية مثل املقرِّ

 القاهرة.

 ن، جميب الندا يف رشح قطر الندى، لعبداهلل بن أمحد الفاكهي، حتقيق د. مؤمن البداري

 الدار العثامنية. وطبعة البايب احللبي مع حاشية يس احلميص.

  ،املحرر يف النحو، لعمر بن عيسى اهلرمي، حتقيق د. منصور عبدالسميع، دار السالم

 القاهرة.

  .املحصول يف رشح الفصول )رشح فصول ابن معطي يف النحو(، البن إياز البغدادي

ن، األردنحتقيق الدكتور رشيف عبدالكريم النجار، دا  ر عامر للنرش والتوزيع، عامر

  امُلَحىلر )وجو  النصب(، أليب بكر بن شقري البغدادي، حتقيق د فائز فارس، مؤسسة

الرسالة يف بريوت، ودار األمل يف األدرن. )ُطبِع خطأ باسم ]اجلمل يف النحو للخليل 

 الفراهيدي[(.
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  الشنتمري، حتقيق د. حسن املخرتع يف إذاعة رسائر النحو، أليب احلجاج األعلم

 هنداوي، كنور إشبيليا، الرياض.

 املرجتل يف رشح اجلمل، البن اخلشاب. حتقيق عيل حيدر، دار احلكمة، دمشق 

  مرقاة املبتدي يف النحو، ملحمد تقي الدين اهلاليل، حققه أبو عبيدة مشهور بن حسن آل

 سلامن، دار اللؤلوة، بريوت.

  اهلل، البن الصائغ، حتقيق د. حسن موسى الشاعر، دار عامر، املرقاة يف إعراب ال إله إال

 عامن.

  املساعد عىل تسهيل الفوائد، البن عقيل، حتقيق حممد كامل بركات، مركز البحث

 العلمي التابع جلامعة أم القرى، مكة املكرمة.

  املستقل باملفهومية يف حل ألفاظ اجلرومية، لشمس الدين الراعي، حتقيق د. أمحد جاد

 هلل، دار النوادر، دمشق.ا

  مصباح الراغب )رشح كافية ابن احلاجب(، ملحمد املفتي الكبري، حتقيق د. عبداهلل

 الشامم، مكتبة الرتاث اإلسالمي، اليمن، صعدة.

  ،املصباح يف النحو، أليب الفتح نارص بن أيب املكارم املطرزي. حتقيق مقبول عيل النعمة

م له الدكتور عامد الدين خلي ل، دار البشائر اإلسالمية، بريوت. وحتقيق د. قدر

 عبداحلميد السيد طلب، مكتبة الشباب، القاهرة.

  املصباح ملا اعتم من شواهد اإليضاح. تأليف أيب احلجاج، يوسف بن يبقى بن

يسعون، حتقيق ودراسة الدكتور حممد بن محود الدعجاين، مطبوعات اجلامعة 

 اإلسالمية باملدينة املنورة.

 لع السعيدة برشح الفريدة، للسيوطي، حتقيق د. طاهر سليامن جودة، الدار املطا

 املرصية، اإلسكندرية.

 .معاين النحو، د. فاضل صالح السامرائي، دار الفكر، األردن 
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 .معجم النحو، عبدالغني الدقر، مؤسسة الرسالة، بريوت 

 سسة الرسالة، معجم علوم اللغة العربية )عن األئمة(، د. حممد سليامن األشقر، مؤ

 بريوت.

  املغني يف النحو، ملنصور بن فالح اليمني، حتقيق د. عبدالرزاق السعدي، درا الشؤون

 الثقافية، بغداد.

  مغيث الندا رشح قطر الندى، ملحمد بن أمحد اخلطيب الرشبيني، حتقيق د. سيد بن

 شلتوت الشافعي، داء الضياء، الكويت.

 قيق د. حممد عامر حسن، مكتبة اإليامن، القاهرة. مفتاح اإلعراب، أليب بكر املحيل، حت

 وحتقيق د. حممد شايب رشيف، دار ابن حزم، بريوت.

  ،املفصل يف علم العربية، أليب القاسم الزخمرشي، حتقيق د. فخر صالح قدارة، دار عامر

عامن. وحتقيق د. خالد إسامعيل حسان، مكتبة اآلداب، القاهرة. والطبعة التي معها 

 يف رشح أبيات املفصل( للنعساين، دار نرش الكتب اإلسالمية، الهور. )املفضل

  املفضل يف رشح املفصل، لعلم الدين السخاوي )باب احلروف(، حتقيق د. يوسف

 احلشكي، وزارة الثقافة، األردن.

  .املفيد أليب احلسن طاهر بن بابشاذ= كتابان يف النحو 

  :خالصة( الكافية، إليب إسحاق املقاصد الشافية يف رشح اخلالصة )الصواب

 الشاطبي، نرش جامعة أم القرى، مكة املكرمة.

  .)املقاصد النحوية يف رشح شواهد رشوح األلفية املشهور بـ )رشح الشواهد الكربى

تأليف بدر الدين حممود بن أمحد بن موسى العيني، حتقيق الدكتور عيل حممد فاخر 

كتور عبد العزيز حممد فاخر، دار السالم والدكتور أمحد حممد توفيق السوداين والد

 للطباعة والنرش والتوزيع والرتمجة، القاهرة.

  املقتصد يف رشح اإليضاح، لعبد القاهر اجلرجاين، حتقيق كاظم بحر املرجان، وزارة
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 الثقافة يف اجلمهورية العراقية.

 األعىل  املقتضب، أليب العباس املربد، حتقيق حممد عبد اخلالق عضيمة، نرش املجلس

 للشؤون اإلسالمية.

  املقدمة اجلزولية يف النحو. تصنيف أيب موسى، عيسى بن عبد العزيز اجلزويل، حتقيق

 ورشح الدكتور شعبان عبد الوهاب حممد،  مطبعة أم القرى، القاهرة.

  املقدمة اللؤلؤة يف النحو، أليب املظفر يوسف بن حممد الرسمدي، حتقيق د. عبدالرمحن

 تبة اخلانجي، القاهرة.العثيمني، مك

  ،)مقدمة يف النحو، املنسوبة إىل خلف بن حيان األمحر البرصي )وال تصح النسبة

 حتقيق عز الدين التنوخي، مطبوعات مديرية إحياء الرتاث القديم، دمشق.

  املقدمة يف النحو، لعيل بن فضال املجاشعي، حتقيق د. حسن شاذيل فرهود، الطبعة

 هرة.العربية احلديثة، القا

  مقدمة يف النحو، ملحمد بن أيب الفرج الصقيل، حتقيق د. حمسن العمريي، املكتبة

 الفيصلية، مكة.

  املقرب، البن عصفور اإلشبييل، حتقيق أمحد اجلواري وعبداهلل اجلبوري، مطبعة

 العاين، بغداد.

 امللخص يف ضبط قوانني العربية، البن أيب الربيع األندليس، حتقيق د. عيل احلكمي. 

  ع، أليب عبداهلل احلسني بن عيل النمري )ت هـ(، حتقيق وجيهة أمحد  225امللمر

 السطل.بريوت، مكتبة لبنان.

  ،مناهج الصواب يف علم اإلعراب، البن رمحة احلويزي، حتقيق د. عبدالرمحن الالمي

 الدار العلمية الدويل، عامن.

 ق د. عبدالرمحن الالمي، مناهج الصواب يف علم اإلعراب، البن رمحة احلويزي، حتقي

 الدار العلمية الدويل، عامن.
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  املنظومة الشرباوية، لعبداهلل بن حممد الشرباوي، معها الزيادات عىل املنظومة

 الشرباوية، حلافظ احلكمي، اعتناء حممد بن عيل الصومعي البيضاين، دار اإلمام أمحد.

  الزيادات عىل املنظومة املنظومة الشرباوية، لعبداهلل بن حممد الشرباوي، معها

 الشرباوية، حلافظ احلكمي، اعتناء حممد بن عيل الصومعي البيضاين، دار اإلمام أمحد.

  املنظومة النحوية، املنسوبة للخليل بن أمحد الفراهيدي )وليست له(، حتقيق د. أمحد

 عفيفي، دار الكتب املرصية.

 وليست له(، حتقيق د. أمحد  املنظومة النحوية، املنسوبة للخليل بن أمحد الفراهيدي(

 عفيفي، دار الكتب املرصية.

  منظومة كفاية الكرام للبوين= العوامل املائة، لعبدالقاهر اجلرجاين، عناية أنور

 الداغستاين. 

  منظومة كفاية الكرام للبوين= العوامل املائة، لعبدالقاهر اجلرجاين، عناية أنور

 الداغستاين. 

 ألمحد بن عبدالغفار املالكي، حتقيق د. صادق املنربي، املنقح عىل املوشح للسيوطي ،

 دار اإليامن، اإلسكندرية.

  ،املنقح عىل املوشح للسيوطي، ألمحد بن عبدالغفار املالكي، حتقيق د. صادق املنربي

 دار اإليامن، اإلسكندرية.

 د منهاج الطالب إىل حتقيق كافية ابن احلاجب، ألمحد بن حممد الرصاص، حتقيق د. أمح

 السامل، دار السالم، القاهرة.

  منهاج الطالب إىل حتقيق كافية ابن احلاجب، ألمحد بن حممد الرصاص، حتقيق د. أمحد

 السامل، دار السالم، القاهرة.

  املنهاج يف رشح مجل الزجاجي، ليحيى بن محزة العلوي، حتقيق د. هادي عبداهلل

 ناجي، مكتبة الرشد، الرياض.
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 لزجاجي، ليحيى بن محزة العلوي، حتقيق د. هادي عبداهلل املنهاج يف رشح مجل ا

 ناجي، مكتبة الرشد، الرياض.

  .منهج السالك يف الكالم عىل ألفية ابن مالك، أليب حيان، طبعة د. رشيف النجار ود

يس أبو اهليجاء، عامل الكتب احلديث، إربد. ثم طبعة سدين كينر، هيوماتن )فيها 

 أخطاء يف الضبط(.

 لك يف الكالم عىل ألفية ابن مالك، أليب حيان، طبعة د. رشيف النجار ود. منهج السا

يس أبو اهليجاء، عامل الكتب احلديث، إربد. ثم طبعة سدين كينر، هيوماتن )فيها 

 أخطاء يف الضبط(.

  املنهل الصايف يف رشح الوايف، لبدر الدين الدماميني، حتقيق د. فاخر جرب مطر، دار

 ت.الكتب العلمية، بريو

  املنهل الصايف يف رشح الوايف، لبدر الدين الدماميني، حتقيق د. فاخر جرب مطر، دار

 الكتب العلمية، بريوت.

  ،م له مصطفى الشويمي وابن سامل دامرجي املوجز يف النحو، البن الرساج. حققه وقدر

 مؤسسة بدران للطباعة والنرش، بريوت، لبنان.

 م له مصطفى الشويمي وابن سامل دامرجي،  املوجز يف النحو، البن الرساج. حققه وقدر

 مؤسسة بدران للطباعة والنرش، بريوت، لبنان.

 .املوشح يف النحو للسيوطي= املنقح عىل املوشح 

 .املوشح يف النحو للسيوطي= املنقح عىل املوشح 

 .املوطأ يف اإلمالء، لسليامن العيوين، دار طيبة اخلَّضاء، مكة 

 ه د. عبداحلسني الفتيل وهاشم شالش، ونرشا  يف جملة املوفقي، البن كيسان، حقق

 املورد، املجلد الرابع، العدد الثاين.
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  املوفقي، البن كيسان، حققه د. عبداحلسني الفتيل وهاشم شالش، ونرشا  يف جملة

 املورد، املجلد الرابع، العدد الثاين.

 ،حتقيق د.  نتائج التحصيل يف رشح كتاب التسهيل، ملحمد بن أيب بكر الدالئي

 مصطفى الصادق العريب، مطابع الثورة، بنغازي.

  .نتائج التحصيل يف رشح كتاب التسهيل، ملحمد بن أيب بكر الدالئي، حتقيق د

 مصطفى الصادق العريب، مطابع الثورة، بنغازي.

  نتائج الفكر، أليب القاسم السهييل، حتقيق حممد إبراهيم البنا، دار الرياض للنرش

 اض.التوزيع، الري

  نتائج الفكر، أليب القاسم السهييل، حتقيق حممد إبراهيم البنا، دار الرياض للنرش

 التوزيع، الرياض.

 .النحو الصغري مع نظمه وحي املنام، لسليامن العيوين، دار طيبة اخلَّضاء، مكة 

 .النحو الصغري مع نظمه وحي املنام، لسليامن العيوين، دار طيبة اخلَّضاء، مكة 

 وفتحه ورشحه، لسليامن العيوين، دار طيبة اخلَّضاء، مكة. النحو الصغري 

 .النحو الصغري وفتحه ورشحه، لسليامن العيوين، دار طيبة اخلَّضاء، مكة 

 .نحو العربية، د. عبداللطيف اخلطيب ود. سعد مصلوح، دار العروبة، الكويت 

 نحو العربية، د. عبداللطيف اخلطيب ود. سعد مصلوح، دار العروبة، الكويت. 

 .النحو القرآين قواعد وشواهد، د. مجيل أمحد ظفر، مطابع الصفا، مكة 

 .النحو القرآين قواعد وشواهد، د. مجيل أمحد ظفر، مطابع الصفا، مكة 

  م، كالطبعة الثامنة فام فوقها، 7111النحو الوايف لعباس حسن، أي طبعة بعد سنة

 وأما الطبعات السابقة فقد زاد عليها املؤلف.

 ب التفسري، د. إبراهيم عبداهلل رفيدة، املنشأة العامة للنرش، ليبيا.النحو وكت 
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  ،نظم اآلجرومية، لعبيد ربه الشنقيطي، اعتناء حممد بن فالح املطريي، غراس للنرش

 الكويت.

  نظم الفرائد وحرص الرشائد. تأليف اإلمام مهذب الدين مهلب بن حسن بن بركات

لرمحن بن سليامن العثيمني، مكتبة العبيكان، بن عيل املهلبي، حتقيق الدكتور عبد ا

 الرياض

  ،النكت احلسان يف رشح غاية اإلحسان، كالمها أليب حيان، حتقيق حسني الفتيل

 نصوص حمققة يف النحو.مؤسسة الرسالة، بريوت. وطبع غاية اإلحسان يف: 

  .فاخر النكت عىل األلفية والكافية والشافية والشذور والنزهة، للسيوطي، حتقيق د

 جرب مطر، دار الكتب العلمية، بريوت.

  النكت يف تفسري كتاب سيبويه وتبيني اخلفي من لفظه ورشح أبياته وغريبه. تأليف أيب

احلجاج، يوسف بن سليامن بن عيسى األعلم الشنتمري، دراسة وحتقيق الدكتور 

 رشيد بلحبيب، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية باملغرب

 لكفاية، البن اخلباز املوصيل، حتقيق د. عبداجلليل العبادي، األكاديمية النهاية يف رشح ا

 احلديثة للكتاب اجلامعي، القاهرة.

  اهلادي يف اإلعراب إىل طرق الصواب، البن القبييص املوصيل، حتقيق د. حمسن

 العمريي، دار الرتاث، مكة.

  ،حتقيق أمحد فتحي اهلادي يف رشح املقدمة يف النحو، أليب احلسن طاهر بن بابشاذ

 حجازي، دار الكتب العلمية، بريوت.

 .مهع اهلوامع يف رشح مجع اجلوامع، حتقيق عبد العال سامل مكرم 

 .بيدي، حتقيق عبدالكريم خليفة، نرش اجلامعة األردنية  الواضح، أليب بكر اإلشبييل الزُّ

 .الوايف، جلامل الدين حممد بن عثامن البلخي= مع رشحه: املنهل الصايف 
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  الوافية يف رشح الكافية )املتوسط(. تأليف العالمة ركن الدين احلسن بن حممد بن

رشف العلوي االسرتاباذي، بتحقيق عبد احلفيظ شلبي، سلطنة عامن، وزارة الرتاث 

 القومي والثقافة

  الوافية نظم الشافية، املنسوب إىل النيساري، حتقيق د. حسن أمحد العثامن، املكتبة

 املكية، مكة.

 يش احللل يف رشح أبيات اجلمل، أليب جعفر الفهري اللبيل، حتقيق د. أمحد اجلندي، و

 دار الضياء، الكويت.
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 كتب النحو اخلاصة
 

  ابتهاج الصدور ببيان كيفية اإلضافة والتثنية واجلمع للمنقوص واملقصور، ألمحد

 الغنيمي، حتقيق د. عبدالكريم الزبيدي، دار البالغة، بريوت.

  احلازم برشح منظومة حازم )رشح القصيدة النحوية حلازم القرطاجني(، إحتاف

 لبنيونس الزاكي، دار طيبة، الرياض، نرش مطابع العاصمة.

  أحكام كل وما عليه دل، أليب احلسن عيل بن عبدالكايف السبكي، حتقيق د. حاتم

 صالح الضامن، دار البشائر، دمشق.

 لم بن قتيبة، حتقيق حممد الدايل، مؤسسة أدب الكاتب، أليب حممد عبد اهلل بن مس

 الرسالة.

  ،إدغام القراء )قطعة من رشح السريايف لكتاب سيبويه(، حتقيق د. حممد عيل الرديني

 مطبعة األمانة، مرص.

  أربع رسائل يف النحو، وهي: اإلبانة والتفهيم عن معاين بسم اهلل الرمحن الرحيم

، واإلملام برشح حقيقة االستفهام البن للزجاج، واخلاطريات )املنسية( البن جني

هشام األنصاري، ورسالة يف إعراب )أرأيتكم( للشهاب اخلفاجي، حتقيق د. 

 عبدالفتاح سليم، مكتبة اآلداب، القاهرة.

  ،االستغناء يف أحكام االستثناء، لشهاب الدين القرايف، بتحقيق الدكتور طه حمسن

 وزارة األوقاف العراقية، بغداد.

   والنظائر يف النحو، لإلمام جالل الدين السيوطي. حتقيق د. عبداإلله نبهان، األشبا

 جممع اللغة العربية، دمشق. ثم حتقيق الدكتور عبد العال سامل مكرم، موسسة الرسالة.
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  اعرتاض الرشط عىل الرشط، البن هشام األنصاري، حتقيق د. عبدالفتاح احلموز، دار

 عامر، عامن.

   اجلمل، لفخر الدين قباوة، دار القلم العريب، حلب.إعراب اجلمل وأشبا 

  اإلعراب عن قواعد اإلعراب، البن هشام، حتقيق د. عيل فودة نيل، عامدة شؤون

املكتبات، جامعة الرياض )امللك سعود(، الرياض. وحتقيق د. رشيد عبدالرمحن 

 العبيدي، دار الفكر، بريوت.

 داهلل بن حممد بن السيد البطليويس. االقتضاب يف رشح أدب الكتاب، أليب حممد عب

بتحقيق مصطفى السقا والدكتور حامد عبد املجيد، مطبعة دار الكتب املرصية، 

 القاهرة.

  أقسام األخبار، املنسوب أليب عيل الفاريس، حتقيق د. عيل جابر املنصوري، جملة

 املورد، املجلد السابع، العدد الثالث.

 اري، وهبامشه حاشية أمحد بسيسو، عناية حممد األلغاز النحوية، البن هشام األنص

 عبيد، مدرا الوطن، الرياض.

 .األلفات، البن خالويه، حتقيق د.عيل حسني البواب، مكتبة املعارف بالرياض 

 .اإلملام برشح حقيقة االستفهام البن هشام األنصاري= أربع رسائل يف النحو 

 اسة وحتقيق الدكتور فخر أمايل ابن احلاجب، أليب عمرو، عثامن بن احلاجب. در

ن، األردن، ودار اجليل، بريوت، لبنان ر، عامر  صالح سليامن قدارة، دار عامر

  أمايل ابن الشجري، هلبة اهلل احلسني العلوي، حتقيق حممود حممد الطناحي، مكتبة

 اخلانجي، القاهرة.

 نا، مطبعة أمايل السهييل يف النحو واللغة واحلديث والفقه. حتقيق حممد إبراهيم الب

 السعادة.
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  االنتخاب يف رشح أدب الكتاب، للجذامي، حتقيق د. السعدية بو خريط ود. لالر أمينة

 بالعريب، دار ابن حزم، بريوت. 

  االنتصار لسيبويه عىل املربد، أليب العباس أمحد بن حممد بن والد، حتقيق د. زهري

 عبداملحسن سلطان، مؤسسة الرسالة، بريوت.

  ،أليب عيل الفاريس، حتقيق حسن هنداوي، دار القلم بدمشق، ودارة إيضاح الشعر

 العلوم ببريوت.

  إيضاح شواهد اإليضاح. تأليف أيب احلسن بن عبد اهلل القييس، دراسة وحتقيق

 الدكتور حممد بن محد الدعجاين، دار الغرب اإلسالمي، بريوت.

 .البرصيات = املسائل البرصيات 

 لة للفاريس.البغداديات = املسائل املشك 

  تأصيل الُبنا يف تعليل البِنا )رشح أبيات علل بناء األسامء من ألفية ابن مالك(، لبدر

 الدين الزركيش، حتقيق د. عادل فتحي رياض، دار البصائر، القاهرة.

  حتصيل عني الذهب من معدن جوهر األدب يف علم جمازات العرب، لألعلم

 سلطان، مؤسسة الرسالة، بريوت. الشنتمري. حققه وعلق عليه الدكتور زهري

 .حتليل اجلملة الفعلية= دراسات ونصوص لغوية 

  ،ختليص الشواهد وتلخيص الفوائد. تصنيف الشيخ العالمة، مجال الدين أيب حممد

عبد اهلل بن يوسف بن هشام األنصاري، حتقيق وتعليق الدكتور عباس مصطفى 

 الصاحلي، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان.

 يب الطالب يف قواعد اإلعراب، ملحمد بن عيل بن حسني املالكي املكي، حتقيق تدر

 سليامن البلكيمي، دار الفضيلة، القاهرة.

  تذكرة النحاة، أليب حيان، حممد بن يوسف الغرناطي األندليس. حتقيق الدكتور عفيف

 عبد الرمحن، مؤسسة الرسالة، بريوت.
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  ،أليب العباس العنايب= نصوص حمققة يف النحو.التذكرة يف التسويغ لالبتداء بالنكرة 

  التطور النحوي للغة العربية، لربجسرتارس، اعتناء د. رمضان عبدالتواب، مكتبة

 اخلانجي.

  221تعليق لطيف عىل قواعد اإلعراب، حمب الدين حممد بن حممد البرصوي )ت 

ن، دار اخلليج العريب.  هـ(، حتقيق نوفل عيل الراوي.عاما

 ئل املشكلة يف أول املقتضب، أليب القاسم، سعيد بن سعيد الفارقي. حتقيق تفسري املسا

 الدكتور سمري معلوف، معهد املخطوطات العربية، القاهرة.

  ثالث رسائل يف اللغة البن كامل باشا، وهي: يف حتقيق وضع كاد وتوضيح طريق

ما إذا كان صاحب استعامله، والفرق بني ِمن التبعيضية وِمن التبينية، ورسالة يف بيان 

 علم املعاين ...، حتقيق د.  حممد حسني أبو الفتوح، مكتبة لبنان، بريوت.

  جنى اجلنتني يف متييز نوعي املثنيني، ملحمد أمني املحبي، حتقيق جلنة حتقيق الرتاث يف

 دار الرتاث العريب، دار اآلفاق، بريوت.

 دايل، دار البشائر، دمشق.جواب املسائل العرش، البن بري، حتقيق د. حممد أمحد ال 

 .احللبيات = املسائل احللبيات 

 .احللل يف رشح أبيات اجلمل للبطليويس، حتقيق مصطفى إمام، مكتبة املثنى 

 .اخلاطريات )املنسية( البن جني= أربع رسائل يف النحو 

  ،اخلاطريات، البن جني، حتقيق د. عيل ذو الفقار شاكر، دار الغرب اإلسالمي

 بريوت.

 ماميني عىل البنياين= الفتح الرباين يف الرد عىل البنياين.رد الد 

 .الرد عىل النحاة ألمحد اللخمي= دراسات ونصوص لغوية 

  .الرد عىل النحاة، البن مضاء، أيب العباس، أمحد بن عبد الرمحن اللخمي القرطبي

 دراسة وحتقيق للدكتور حممد بن إبراهيم البنا، دار االعتصام
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 رأيتكم( للشهاب اخلفاجي= أربع رسائل يف النحو.رسالة يف إعراب )أ 

  رسالة يف توجيه النصب، البن هشام األنصاري، حتقيق د. حسن موسى الشاعر، دار

 ألرقم، األدرن.

 .رسالة يف مجل اإلعراب، للحسن بن قاسم املرادي، حتقيق د. سهري حممد خلفية 

 م الطربي، ومقالة كال، رسالة كال يف الكالم والقرآن، أليب جعفر بن حممد بن رست

 ألمحد بن فارس، حتقيق د. أمحد حسن فرحات، دار عامر، عامن.

  ،رسالتان يف اللغة أليب احلسن عيل بن عيسى الرماين، ومها: منازل احلروف، واحلدود

 حتقيق إبراهيم السامرائي، دار الفكر، عامن.

 احلسني، ومسألة يف  رسالتان للزخمرشي، كتاب املفرد املؤلف يف النحو، حتقيق هبيجة

كلمة الشهادة، حتقيق د. حسن الشاعر، جملة املجمع العلمي العراقي، املجلد اخلامس 

 عرش.

  رسائل يف اللغة، أليب حممد بن السيد البطليويس، حتقيق د. وليد الرساقبي، مركز امللك

 فيصل، الرياض.

 من الفروع  زينة العرائس من الطرف والنفائس فيام يتخرج عىل األصول النحوية

الفقهية، ليوسف بن حسن املقديس، حتقيق د. صفوت عبداهلادي، دار النوادر، 

 دمشق.

  سيبويه إمام النحاة يف آثار الدارسني خالل اثني عرش قرًنا، كوركيس عواد، مطبعة

 املجمع العلمي العراقي. 

 مس السريايف النحوي يف ضوء رشحه لكتاب سيبويه )مع حتقيق قطعة من املجلد اخلا

 من رشحه(، حتقيق د. عبداملنعم فائز، دار الفكر، دمشق.

  ،رشح ابن هشام عىل بانت سعاد، مع: حاشية عىل رشح بانت سعاد البن هشام

 لعبدالقادر البغدادي. 
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  ،رشح أدب الكاتب، للجواليقي. حتقيق ودراسة الدكتورة طيبة محدي بودي

 مطبوعات جامعة الكويت

 ب= كتاب الشعر للفاريس.رشح األبيات املشكلة اإلعرا 

  رشح كال وبىل ونعم، ملكي بن أيب طالب القييس، حتقيق د. أمحد حسن فرحات، دار

 عامر، عامن.

  ،شواهد التوضيح والتصحيح ملشكالت اجلامع الصحيح، البن مالك األندليس

حتقيق طه حمسن، طبع وزارة األوقاف والشؤون الدينية العراقية. وحتقيق عبداهلل 

 ار البشائر اإلسالمية، بريوت.ناصري، د

 .الشريازيات = املسائل الشريازيات 

  رضائر الشعر، البن عصفور اإلشبييل. حتقيق السيد إبراهيم حممد،  دار األندلس

 للطباعة والنرش والتوزيع.

  ،رضائر الشعر، للقزاز القريواين، حتقيق حممد زغلول سالم وآخر، منشأة املعارف

 اإلسكندرية.

 لغوية يف الشعر اجلاهيل، د. عبدالعال شاهني، دار الرياض للنرش، الرياض.الَّضائر ال 

  الَّضائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر. تأليف اإلمام املصلح الكبري السيد حممود شكر

اآللويس، رشحه حممد هبجة االزي البغدادي، املكتبة العربية ببغداد واملطبعة السلفية 

 بمرص، القاهرة.

 ( حتقيق د. رمضان رضورة الشعر ،)قطعة من رشح السريايف لكتاب سيبويه

 عبدالتواب، دار النهضة العربية، بريوت.

 .الَّضورة الشعرية دراسة لغوية نقدية، د. عبدالوهاب حممد العدواين، جامعة املوصل 

  ،الَّضورة الشعرية يف النحو العريب، د. حممد محاسة عبداللطيف، مكتبة دار العلوم

 القاهرة.
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 اإلعراب، دراسة منهجية تأصيلية تيسريية، د. سعود اخلنني، عامدة البحث  طريقة

 العلمي، جامعة اإلمام، الرياض.

 .العسكريات = املسائل العسكريات 

  العقد الوسيم يف أحكام اجلار واملجرور والظرف )نزهة الطرف يف اجلار املجرور

رياض اخلوام، املكتبة  والظرف(، لصالح الدين بن احلسني األخفش اليمني، حتقيق د.

 العرصية، بريوت.

  .علل التثنية، البن جني، حتقيق الدكتور صبيح التميمي، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة 

  علل النحو، أليب احلسن حممد بن عبد اهلل الوراق. حتقيق ودراسة الدكتور حممود

بارك بعنوان جاسم حممد الدرويش، مكتبة الرشد، الرياض. ثم حتقيق مها مازن امل

 )العلل يف النحو(، دار الفكر املعارص.

  هـ(، حتقيق أمحد عبداهلل  626فتاوى يف العربية، حممد بن عبداهلل بن مالك )ت

 املغريب.ديب، دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي.

  ،القصيدة احلرباوية، للَبَطيل النحوي، حتقيق د. محدي عبدالفتاح خليل، مكتبة اآلداب

 قاهرة. ال

 .كحل العيون النجل يف حل مسألة الكحل البن احلنبيل= كتابان يف النحو 

  الكالم عىل تفصيل إعراب قول سيبويه يف أول الكتاب )هذا باب علم ما الكلم من

 العربية(، أليب جعفر النحاس، حتقيق د. حاتم الضامن، دار البشائر.

  الفروع الفقهية، جلامل الدين الكوكب الدري فيام يتخرج عىل األصول النحوية من

 اإلسنوي، حتقيق د. حممد حسن عواد، دار عامر، عامن.

  م له وصنع فهارسه الدكتور ما جيوز للشاعر يف الَّضورة، للقزاز القريواين. حققه وقدر

رمضان عبد التواب والدكتور صالح الدين اهلادي، النارش دار العروبة بالكويت 

 بإرشاف دار الفصحى بالقاهرة.
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  .ما حيتمل الشعر من الَّضورة )قطعة من رشح السريايف لكتاب سيبويه(، حتقيق د

 عوض القوزي، الرياض.

  ما ينرصف وما ال ينرصف، أليب إسحاق الزجاج، حتقيق هدى حممود قراعة، مكتبة

 اخلانجي، القاهرة. 

 مراين مربز القواعد اإلعرابية من القصيدة املجرادية، للرسموكي اجلزويل، وحاشية الع

 عليه، حتقيق د. فخر الدين قباوة، دار األوزاعي، بريوت.

  ،املحاجاة باملسائل النحوية. تأليف جار اهلل أيب القاسم، حممود بن عمر الزخمرشي

مت له وحققته وعلرقت حواشيه الدكتورة هبيجة باقر احلسني، مطبعة أسعد، بغداد  قدر

 الفتح عثامن بن جني. حتقيق حسني أمحد  خمتار تذكرة أيب عيل الفاريس وهتذيبها، أليب

 بو عباس، مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية.

  مسألة احلكمة يف تذكري قريب يف قوله تعاىل: )إن رمحة اهلل قريب من املحسنني(، البن

 هشام األنصاري، حتقيق د. عبدالفتاح احلموز، دار عامر، عامن.

 ق د. حسن موسى الشاعر، دار عامر، عامن.مسألة يف كلمة الشهادة،  حتقي 

 .مسألتان يف اإلعراب والوقف، ملكي بن أيب طالب القييس= نصوص حمققة يف النحو 

 .املسائل البرصيات، أليب عيل الفاريس، حتقيق حممد الشاطر أمحد، مطبعة املدين، مرص 

 مشق، ودار املسائل احللبيات، أليب عيل الفاريس، حتقيق حسن هنداوي، دار القلم بد

 املنارة، بريوت.

 .املسائل السفرية، البن هشام األنصاري، حتقيق د. عيل البواب، مكتبة املنار، األردن 

 .املسائل الشريازيات، للفاريس، حتقيق حسن هنداوي، دار كنوز إشبيليا، الرياض 

 .املسائل العسكرية، أليب عيل الفاريس، حتقيق حممد الشاطر، مطبعة املدين، القاهرة 

  املسائل العضديات. تأليف أيب عيل، احلسن بن أمحد الفاريس، حتقيق الدكتور عيل

 جابر املنصوري، عامل الكتب ومكتبة النهضة العربية.
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  ،مسائل الغلط، للمربد، مع االنتصار البن والد، حتقيق زهري عبداملحسن سلطان

 مؤسسة الرسالة، بريوت.

 الفاريس، حتقيق صالح الدين السنكاوي،  املسائل املشكلة )البغداديات(، أليب عيل

 مطبعة العاين، بغداد، وزارة األوقاف العراقية.

  املسائل امللقبات يف علم النحو، ملحمد بن طولون الدمشقي، حتقيق د. عبدالفتاح

 سليم، مكتبة اآلداب، القاهرة.

 ن، ثم حتقيق املسائل املنثورة، أليب عيل الفاريس، حتقيق د. رشيف النجار، دار عامر، عام

 مصطفى احلدري، طبع جممع اللغة العربية، دمشق.

  معجم الشوارد النحوية والفوائد اللغوية، حممد حممد حسن رشاب، دار املأمون

 للرتاث، دمشق.

 .مقالة كال، ألمحد بن فارس= رسالة كال يف الكالم والقرآن 

 البن جني، حتقيق املقتضب من كالم العرب، يف اسم املفعول من الثالثي املعتل العني ،

ثالث رسائل د. عبداملقصود حممد عبداملقصود، دار الثقافة العربية، القاهرة. ونرش يف 

 البن جني.

  منثور الفوائد، أليب الربكات األنباري، حتقيق د. حاتم صالح الضامن، مؤسسة

 الرسالة، بريوت.

 م، حتقيق د. حازم موارد البصائر لفرائد الَّضائر، ملحمد سليم بن حسني بن عبداحللي

 سعيد يونس، دار عامر، عامن.

  موارد البصائر لفرائد الَّضائر، ملحمد سليم بن حسني بن عبداحلليم، حتقيق د. حازم

 سعيد يونس، دار عامر، عامن.
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  موصل الطالب إىل قواعد اإلعراب، خلالد األزهري، حتقيق أيب بالل احلَّضمي، دار

بجامعة أيب احلسن األشعري، دار الضياء،  اآلثار، صنعاء. وعناية جلنة التحقيق

 الكويت.

  موصل الطالب إىل قواعد اإلعراب، خلالد األزهري، حتقيق أيب بالل احلَّضمي، دار

اآلثار، صنعاء. وعناية جلنة التحقيق بجامعة أيب احلسن األشعري، دار الضياء، 

 الكويت.

 حتقيق حممد طف الشافعي، املوضح املبني ألقسام التنوين، ملحمد بن حممد بن أيب الل

 ومكتبة الصفا، مرص. عامر أمحد حسن، مؤسسة البستاين للطباعة، القاهرة.

 .املوطأ يف اإلمالء، لسليامن العيوين، دار طيبة اخلَّضاء، مكة 

  النكت يف إعراب القرآن الكريم، أليب احلسن عيل بن فضال املجاشعي، دراسة وحتقيق

 ار الكتب العلمية، بريوت.عبداهلل بن عبد القادر الطويل، د

  اهلجاء )آخر أبواب التذييل والتكميل(، أليب حيان، حتقيق د. تركي العتيبي، دار

 صادر، بريوت.
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 املدارس النحوية واخلالف النحوي
 

  أسباب اختالف النحويني من خالل كتاب اإلنصاف، نوري حسن املساليت، دار ابن

 حزم، بريوت.

  ،لكامل الدين أيب الربكات األنباري، ومعه كتاب اإلنصاف يف مسائل اخلالف

االنتصاف من اإلنصاف ملحمد حميي الدين عبداحلميد، املكتبة العرصية، بريوت. 

 وحتقيق د. جودة مربوك حممد مربوك، مكتبة اخلانجي، القاهرة.

  ائتالف النرصة يف اختالف نحاة الكوفة والبرصة. تأليف عبد اللطيف بن أيب بكر

 بيدي، حتقيق الدكتور طارق اجلنايب، عامل الكتب، بريوت.الرشجي الز

  التبيني عن مذاهب النحويني البرصيني والكوفيني. تأليف أيب البقاء العكربي، حتقيق

 ودراسة الدكتور عبدالرمحن العثيمني، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان.

 مد خري احللواين، اخلالف النحوي بني البرصيني والكوفيني وكتاب اإلنصاف، د. حم

 دار القلم، حلب.

 .اخلالف بني النحويني، د. السيد رزق الطويل، املكتبة الفيصلية، مكة 

  ،دراسة يف النحو الكويف من خالل معاين القرآن للفراء، املختار أمحد ديرة، دار قتيبة

 بريوت.

 .املدارس النحوية أسطورة وواقع، د. إبراهيم السامرائي، دار الفكر، عامن 

 .املدارس النحوية، د. خدجية احلديثي، جامعة بغداد، وزارة التلعيم العايل، العراق 

 .املدارس النحوية، د. شوقي ضيف، دار املعارف، القاهرة 

  مدرسة الكوفة ومنهجها يف دراسة اللغة والنحو، د. مهدي املخزومي، مطبعة البايب

 واحللبي، القاهرة.
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  القرنني السابع والثامن من اهلجرة، د. عبدالعال املدرسة النحوية يف مرص والشام يف

 سامل مكرم، دار الرشوق، بريوت.

 .مصطلحات النحو الكويف، د. عبداهلل اخلثران، هجر للطباعة، مرص 
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 أصول النحو
 

  ،االستشهاد باحلديث يف املسائل النحوية، يارس بن عبداهلل الطريفي، دار كنوز إشبيليا

 الرياض.

 قرتاح، ملحمود فجال، دار القلم، دمشق.اإلصباح يف رشح اال 

 .أصول التفكري النحوي، د. عيل أبو املكارم، منشورات اجلامعة الليبية، ليبيا 

 .األصول، د. متام حسان، دار الثقافة، الدار البيضاء، عدة طبعات 

  ،االقرتاح يف علم أصول النحو، للسيوطي، حققه ورشحه د. حممود فجال، دار القلم

 ع مع رشحه )اإلصباح يف رشح االقرتاح(.دمشق. مطبو

  البلغة إىل أصول اللغة، ملحمد صديق خان الِقنروجي، حتقيق سهاد محدان أمحد

 السامرائي، رسالة ماجستري من كلية الرتبية للبنات، جامعة تكريت، العراق.

  احلديث النبوي الرشيف وأثر  يف الدراسات اللغوية والنحوية، د. حممد ضاري

 اجلمهورية العراقية، مؤسسة املطبوعات العربية، بريوت.محادي، 

 .احلديث النبوي يف النحو العريب، د. حممود فجال، أضواء السلف، الرياض 

  داعي الفالح ملخبآت االقرتاح، ملحمد عيل بن حممد عالن الصديقي، حتقيق د. حممد

 بيا. سامل الدرويش، منشورات أكاديمية الدراسات العليا، فرع مرصاتة، لي

  .فيض نرش االنرشاح من روض طي االقرتاح، ملحمد بن الطيب الفايس، حتقيق د

 حممود يوسف فجال، مكتب البحوث، ديب.

 .القياس يف اللغة العربية، حممد اخلَّض حسني، املطبعة السلفية، القاهرة 

 .ملع األدلة، أليب الربكات األنباري، حتقيق سعيد األفغاين، اجلامعة السورية، دمشق  =

 رسالتان البن األنباري.
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  معاجم غريب احلديث واألثر واالستشهاد باحلديث يف اللغة والنحو، د. السيد

 الرشقاوي، مكتبة اخلانجي، القاهرة.
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 تاريخ النحو
 

  تاريخ النحو العريب حتى أواخر القرن الثاين اهلجري، د. عيل أبو املكارم، القاهرة

 احلديثة للطباعة، القاهرة.

 طور الدرس النحوي، د. عبداهلل اخلثران، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية.مراحل ت 

 .املفصل يف تاريخ النحو العريب، د. حممد خري احللواين، مؤسسة الرسالة، بريوت 

 .من تاريخ النحو، سعيد األفغاين، دار الفكر، بريوت 

 .نشأة النحو وتاريخ أهش رالنحاة، حممد الطنطاوي، طبعات كثرية 

 وسيط يف تاريخ النحو العريب، د. عبدالكريم حممد األسعد، دار الشواف، الرياض.ال 
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 احلدود والتعريفات واملصطلحات
 

 .احلدود لألبذي= كتابان يف حدود النحو 

 .احلدود للرماين= رسالتان يف اللغة أليب احلسن عيل بن عيسى الرماين 

 .احلدود للفاكهي= كتابان يف حدود النحو 

 ،ألمحد بن حممد األبذي، حتقيق د. املتويل الدمريي، وكالة الرشوق. احلدود 

  رشح احلدود النحوية. تأليف مجال الدين بن عبد اهلل بن أمحد الفاكهي، دراسة وحتقيق

 الدكتور صالح بن حسني العايد، مطبوعات جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

 ي، حتقيق د.  املتويل الدمريي، وكالة رشح كتاب احلدود لألبذي، البن قاسم املالك

 الرشوق.

  املصطلح النحوي نشأته وتطور  حتى أواخر القرن الثالث اهلجري، د. عوض

 القوزي، جامعة الرياض )جامعة امللك سعود(.

 .مصطلحات النحو الكويف، د. عبداهلل اخلثران، هجر للطباعة، مرص 
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 حروف املعاني
 

 ابن السكيت والرازي، حتقيق د. رمضان عبدالتواب، ثالثة كتب يف احلروف للخليل و

 مكتبة اخلانجي، القاهرة.

  اجلنى الداين يف حروف املعاين، البن أم قاسم املرادي، حتقيق طه حمسن، طبعة جامعة

 املوصل. ثم حتقيق فخر الدين قباوة، وحممد نديم فاضل.

 اللبيب البن هشام(،  حاشية األمري عىل املغني )حاشية الشيخ حممد األمري عىل مغني

 دار إحياء الكتب العربية، البايب احللبي. 

  ،)حاشية الدسوقي عىل مغني اللبيب، ملحمد عرفة الدسوقي )وليست البنه مصطفى

دار السالم، القاهرة، ومعه )السبك العجيب يف نظم مغني اللبيب(، ملوالي 

 عبداحلفيظ.

 كيت= ثالثة كتب يف احلروف احلروف التي يتكلم هبا يف غري موضعها، البن الس

 للخليل وابن السكيت والرازي.

  م له حروف املعاين. صنرفه أبو القاسم، عبد الرمحن بن إسحاق الزجاجي، حققه وقدر

الدكتور عىل توفيق احلمد، مؤسسة الرسالة ببريوت، ودار األمل بإربد. وحتقيق د. 

 العلوم، الرياض.حسن شاذيل فرهود، بعنوان )حروف املعاين الصفات(، دار 

  حروف املعاين، أليب القاسم عبدالرمحن بن إسحاق الزجاجي، حققه وقدم له عيل

 توفيق احلمد، مؤسسة الرسالة، بريوت.

  حروف اهلجاء، أليب احلسن عيل بن الفضل املزين. رشح وحتقيق الدكتور أرشف حممد

د حسني حممود، عبد اهلل القصاص، دار النرش للجامعات، القاهرة. وحتقيق د. حممو

 وحممد حسن عواد، بعنوان )احلروف(، دار الفرقان، عامن.
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  احلروف، املنسوب للخليل بن أمحد الفراهيدي= ثالثة كتب يف احلروف للخليل وابن

 السكيت والرازي.

 .احلروف، للرازي= ثالثة كتب يف احلروف للخليل وابن السكيت والرازي 

 بن شميل= البلغة يف شذور اللغة. رسالة يف احلروف العربية منسوبة للنَّض 

  رصف املباين يف رشح حروف املعاين لإلمام أمحد بن عبد النور املالقي. حتقيق الدكتور

 أمحد حممد اخلراط، دار القلم ـ دمشق

  السبك العجيب )يف نظم مغني اللبيب(، ملوالي عبداحلفيظ= حاشية الدسوقي عىل

 مغني اللبيب.

 بد القادر البغدادي، حتقيق عبد العزيز رباح ويوسف رشح أبيات مغني اللبيب، لع

 الدقاق، دار املأمون.

  رشح الدماميني عىل مغني اللبيب، لإلمام حممد بن أيب بكر الدماميني= رشح مغني

 اللبيب املسمى برشح املزج.

  هـ(، حتقيق أمحد رجب  211رشح حروف املعاين، عبدالباقي بن حممد البغدادي )ت

ن  ، دار الفتح.أبو سامل، عاما

  رشح مغني اللبيب املسمى برشح املزج، لبدر الدين الدماميني، حتقيق د. عبداحلافظ

 حسن العسييل، مكتبة اآلداب، القاهرة. 

 .شواهد مغني اللبيب، ملحمد عيل طه الدرة، دار الرازي، دمشق 

  ، قراضة الذهب يف علمي النحو واألدب )خمترص مغني اللبيب(، ألمحد التائب زاد

 حتقيق د. حممد التونجي، دار صادر، بريوت.

  ،الالمات، أليب احلسن عيل بن حممد اهلروي، حتقيق د. حييى البلداوي، مكتبة الفالح

 الكويت.
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  الالمات، أليب القاسم، عبد الرمحن بن إسحاق الزجاجي. حتقيق مازن املبارك، دار

 الفكر، دمشق

  النحوي )الصواب أنه لعيل بن فضال معاين احلروف. املنسوب لعيل بن عبسى الرماين

خ لعرص   م له وترجم للرماين وأرر ج شواهد  وعلرق عليه وقدر املجاشعي(، حققه وخرر

 الدكتور عبد الفتاح إسامعيل شلبي، دار الرشوق للنرش والتوزيع والطباعة

  مغني اللبيب، البن هشام األنصاري، حتقيق د. عبداللطيف اخلطيب، املجلس الوطني

قافة، الكويت. وحتقيق د. فخر الدين قباوة، دار اللباب، إسطنبول. ثم حتقيق مازن للث

 املبارك، وحممد عيل محد اهلل، دار الفكر، بريوت. وحتقيق حممد حميي الدين عبداحلميد.

 .مقني األريب يف تلخيص مغني اللبيب، ألسامة العريب السني، ركائز للنرش، الكويت 

 سالتان يف اللغة أليب احلسن عيل بن عيسى الرماين.منازل احلروف للرماين= ر 

  ،حتقيق حممد املوضح املبني ألقسام التنوين، ملحمد بن حممد بن أيب اللطف الشافعي

 ومكتبة الصفا، مرص. عامر أمحد حسن، مؤسسة البستاين للطباعة، القاهرة.
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 الصرف
 

 كتب الصرف العامة
 

 لك، حتقيق د. حسن العثامن، املكتبة املكية، إجياز التعريف يف علم الترصيف، البن ما

 بمكة. وحتقيق حممد عثامن، مكتبة الثقافة الدينية. 

  بدايات علم الرصف، وفيه: املعاين املؤتلفة بنظم األمثلة املختلفة، لعيل بن ياسني

املحيمد. ونيل املنى بنظم متن البنا، لعبداهلل بن حسن الكوهجي. ومرقى اهلنا برشح 

بنظم متن البنا، لعيل بن ياسني املحيمد. ومتن البناء يف علم ترصيف األفعال،  نيل املنى

 لعبداهلل الدفتزي. نرش مكتبة دار السامن، إسطنبول.

  ،التتمة يف الترصيف، أليب عبداهلل بن القبييص املوصيل، حتقيق د. حمسن العمريي

 مطبوعات نادي مكة، مكة.

 تلطيف لرشح الرتصيف )يف الترصيف(.الرتصيف يف علم الترصيف )منظومة(= ال 

 .الرتصيف يف علم الترصيف )منظومة(= التلطيف لرشح الرتصيف 

 .ترصيف األسامء واألفعال، لفخر الدين قباوة، مكتبة املعارف، بريوت 

  ،ترصيف العزي، لعز الدين عبدالوهاب الزنجاين، اعتناء أنور الداغستاين، دار املنهاج

 ف ورشوحها وحواشيها.جمموعة الرصجدة. وطبع يف: 

  الترصيف امللوكي، البن جني، اعتناء حممد سعيد النعسان، دمشق. وحتقيق د. ديزيرة

 سقال، دار الفكر العريب، بريوت. وحتقيق د. البدراوي زهران، مكتبة لبنان، بريوت.

 .ترصيف مال عيل األشنوي= جمموعة الرصف ورشوحها وحواشيها 
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 رصيف(، وبعد  الرتصيف يف علم الترصيف التلطيف لرشح الرتصيف )يف الت

)منظومة(، كالمها لعبدالرمحن بن عيسى املرشدي الُعَمري، حتقيق د. حمسن العمريي، 

 املكتبة الفيصلية، مكة.

  التلطيف لرشح الرتصيف )يف الترصيف(، وبعد  الرتصيف يف علم الترصيف

ق د. حمسن العمريي، )منظومة(، كالمها لعبدالرمحن بن عيسى املرشدي العمري، حتقي

 املمكتبة الفيصلية، مكة.

  ي، حممد بن قاسم الغزي )ت ي عىل رشح ترصيف الِعزا هـ(، حتقيق  172حاشية الَغزا

 حممد خريي صالح الكبييس.القاهرة، دار الذخائر، املكتبة العمرية

  حاشية اللقاين عىل رشح ترصيف العزي لسعد الدين التفتازاين، لنارص الدين حممد بن

سن اللقاين املالكي، حتقيق د. حممد ذنون الفتحي ود. أمحد صالح املوىل، دار الفتح، ح

 عامن.

  دقائق الترصيف، أليب القاسم بن حممد بن سعيد املؤدب. حتقيق الدكتور حاتم صالح

 الضامن، دار البشائر، دمشق.

 .رسالة يف أمثلة الترصيف للبزكوي= جمموعة الرصف ورشوحها وحواشيها 

 ونى عىل نظم نيل املنى، ملحمد بن عبدالعزيز نصيف، وزاد عليه وأضاف رشح ال

 التمرينات أبو بكر بن سامل باجنيد، دار األوراق، جدة.

  ،رحيانة الروح )القصيدة الكافية يف الترصيف( ألمحد بن حممود اجلندي احلنفي

ذخائر، ورشحها للسيوطي، حتقيق د. بيان حممد اجلباوي، املكتبة العمرية، ودار ال

 القاهرة.

  ،الشافية يف علم الترصيف، البن احلاجب، حتقيق حسن أمحد العثامن، املكتبة املكية

 مكة املكرمة.
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  ،شذا العرف يف فن الرصف، ألمحد احلمالوي، حتقيق رضا عيل عرفات، دار الرياحني

عامن. وضبط حممد أمحد قاسم، املكتبة العرصية، بريوت. وطبعة مصطفى البايب 

 ، القاهرة.احللبي

  رشاب الراح فيام يتوصل به للعزي واملِراح )رشح لستة أبيات منسوبة لعبدالقاهر

اجلرجاين يف األمر الذي عىل حرف واحد(، لعمر الطرابييش، حتقيق د. البدراوي 

 زهران، دار املعارف.

 .رشح األمثلة ملجهول )يف الرصف(= جمموعة الرصف ورشوحها وحواشيها 

 للسيد الرشيف اجلرجاين، حتقيق حممد الزفزاف، مطبعة رشح الترصيف العزي ،

 حجازي، القاهرة.

  ،رشح الترصيف العزي، للمال عيل القاري، حتقيق ماهر أديب حبوش، دار اللباب

 إسطنبول.

  رشح الترصيف. تأليف عمر بن ثابت الثامنيني، حتقيق الدكتور إبراهيم بن سليامن

 البعيمي، مكتبة الرشد، الرياض

 ترصيف، للثامنيني،  حتقيق إبراهيم البعيمي، مكتبة الرشد، الرياض.رشح ال 

  رشح التعريف بَّضوري الترصيف، البن إياز، حتقيق أ. د. هادي هنر، وأ. د. هالل

 ناجي املحامي، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، األردن.

 .رشح الرسوري لألمثلة يف الرصف= جمموعة الرصف ورشوحها وحواشيها 

 ح الشافية للجاربردي= مع جمموعة الشافية.رش 

 .رشح الرصف الصغري، لسليامن العيوين، دار طيبة اخلَّضاء 

 .رشح الكفوي لبناء األفعال= جمموعة الرصف ورشوحها وحواشيها 

 .رشح الكيالين للترصيف العزي= جمموعة الرصف ورشوحها وحواشيها 
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 د. عبدالستار جواد، مطبعة  رشح املراح يف الترصيف، لبدر الدين العيني، حتقيق

 الرشيد.

  ،رشح امللوكي يف الترصيف، البن يعيش، حتقيق د. حممد املحرصاوي، دار الكتب

 مرص. وحتقيق فخر الدين قباوة، املكتبة العربية، حلب.

  ،رشح تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد )القسم الرصيف(، للحسن بن قاسم املرادي

 سعد الدين، دمشق.حتقيق د. نارص حسني عيل، دار 

  ،رشح ترصيف العزي )الترصيف العزي(، ملسعود بن عمر بن سعد الدين التفتازاين

اعتناء حممد جاسم املحمد، دار املنهاج، جدة. وحتقيق الدكتور عبد العال سامل مكرم، 

  .النارش املكتبة األزهرية للرتاث، القاهرة

 خَّض اليزدي. دراسة وحتقيق رشح شافية ابن احلاجب يف علمي الترصيف واخلط، لل

 الدكتور حسن أمحد آل عثامن، مؤسسة الريان، بريوت.

  رشح شافية ابن احلاجب. تأليف الريض األسرتاباذي، مع رشح شواهد  لعبد القادر

البغدادي، حققهام وضبط غريبهام، ورشح مبهمهام األساتذة حممد نور احلسن وحممد 

 الفكر العريب، بريوت. الزقراف وحميي الدين عبد احلميد،  دار

  رشح شافية ابن احلاجب، لركن الدين األسرتاباذي. دراسة وحتقيق الدكتور عبد

 املقصود حممد عبد املقصود، مكتبة الثقافة الدينية

  رشح متن املقصود يف علم الرصف، لعمر بن عسكر احلموي، حتقيق د. حممد

 سبسوب، وإبراهيم رقوقي، الدار الشامية.

 وفتحه ورشحه، لسليامن العيوين، دار طيبة اخلَّضاء، مكة. الرصف الصغري 

 .الرصف الصغري، لسليامن العيوين، دار طيبة اخلَّضاء، مكة 

  عنقود الزواهر يف الرصف، لعالء الدين القوشجي، حتقيق د. أمحد عفيفي، دار الكتب

 املرصية، القاهرة.
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 و(= املطالع السعيدة.الفريدة يف النحو والترصيف واخلط )ألفية السيوطي يف النح 

  متن البناء يف علم ترصيف األفعال، لعبداهلل الدفتزي= بدايات علم الرصف. وطبع

 يف: جمموعة الرصف ورشوحها وحواشيها.

 .مراح األرواح )يف الرصف(= جمموعة الرصف ورشوحها وحواشيها 

 .املستقىص يف علم الترصيف، لعبداللطيف اخلطيب، دار العروية، الكويت 

 اح يف الرصف، لعبدالقاهر اجلرجاين، حتقيق د. حمسن العمريي، املكتبة الفيصلية، املفت

جمموعة مكة. وحتقيق د. عيل توفيق احلمد، مؤسسة الرسالة، بريوت. وطبع يف: 

 الرصف ورشوحها وحواشيها.

  املقتصد يف رشح التكملة، لعبد القاهر اجلرجاين. حتقيق الدكتور أمحد بن عبد اهلل

 بوعات جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.الدويش، مط

  املقصود يف علم الرصف، املنسوب خطأ إىل اإلمام أيب حنيفة، حتقيق د. عبداهلل أمحد

 جمموعة الرصف ورشوحها وحواشيها.جاد، مكتبة اآلداب، القاهرة. وطبع يف: 

 .املمتع يف الترصيف، البن عصفور اإلشبييل، حتقيق فخر الدين قباوة 

 اهج الكافية يف رشح الشافية، لزكريا األنصاري، حتقيق د. رزان خدام، سلسلة املن

 إصدارات احلكمة.

  املنصف رشح كتاب الترصيف للامزين، البن جني، حتقيق إبراهيم مصطفى وعبد اهلل

أمني، وزارة املعارف العمومية، إدارة إحياء الرتاث القديم، مرص، مكتبة مصطفى 

 .البايب احللبي، القاهرة

  هـ(،  195املوفور من رشح ابن عصفور، أليب حياان حممد بن يوسف األندليس )ت

 القاهرة: درة الغواص للنرش.  -حتقيق مصطفى حممود أبو السعود.

  نزهة الطرف يف علم الرصف، البن هشام األنصاري، حتقيق د. أمحد هريدي، مكتبة

 الزهراء، القاهرة.
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  حممد امليداين، حتقيق د. السيد حممد نزهة الطرف يف علم الرصف، ألمحد بن

 عبداملقصود درويش، دار الطباعة احلديثة.

  نظم املقصود يف الرصف، مع رشحه: فتح الودود، ألمحد جابر جربان. طبعة دار

 املنهاج بجدة. 

 .نيل املنى بنظم متن البنا، لعبداهلل بن حسن الكوهجي= بدايات علم الرصف 

 إىل النيساري، حتقيق د. حسن أمحد العثامن، املكتبة  الوافية نظم الشافية، املنسوب

 املكية، مكة.

  .الوجيز يف علم الترصيف، أليب الربكات األنباري، دار العلوم، الرياض 
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 كتب الصرف اخلاصة
 

  ،إدغام القراء )قطعة من رشح السريايف لكتاب سيبويه(، حتقيق د. حممد عيل الرديني

 مطبعة األمانة، مرص.

 مال يف بمعرفة النطق بجميع مستقبالت األفعال، أليب جعفر اللبيل الفهري، بغية اآل

 حتقيق د. سليامن العايد، وحدة البحوث، جامعة أم القرى، مكة املكرمة.

  حتقيق اآلمال عىل قصيدة المية األفعال، أليب الوفاء حييى أمحد بن عيل التجاجتي

 ة.التزنيتي، الدار البيضاء، مطبعة النجاح اجلديد

  احللية فيام لكل فعل من ترصيف وبنية، ليوسف بن حممد بن عنرتة، حتقيق د. مصطفى

 بن محزة، وزارة األوقاف بالرباط.

 .رس صناعة اإلعراب، البن جني، حتقيق حسن هنداوي، دار القلم، دمشق 

 .رشح شواهد الشافية للبغدادي، مطبوع يف آخر رشح الشافية للريض 

 ادي، مطبوع يف آخر رشح الشافية للريض.رشح شواهد الشافية للبغد 

  رشح لغة ترصيف ابن احلاجب، لفخر الدين عثامن بن عيل ابن خطيب جربين )ت

 هـ(، حتقيق عبداهلل عبدالقادر الطويل.القاهرة، دار طغراء، دار الثقافة. 121

 .علل الترصيف، لبعض األدباء، حتقيق د. حمسن العمريي، املكتبة الفيصلية، مكة 

 ملتعال لرشح متن بناء األفعال يف علم الرصف، املنسوب ملال عبداهلل الدنقزي )ق فتح ا

 هـ(، إعداد ليث بن حممد الرديني.الرياض، دار كنوز إشبيليا.  1

  .ما ذكر  الكوفيون من اإلدغام )قطعة من رشح السريايف لكتاب سيبويه(، حتقيق د

 صبيح التميمي، دار البيان العريب، جدة.

 ترصيف األفعال، ملحمد عبداخلالق عضيمة، دار احلديث، بالقاهرة.  املغني يف 
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  مقاييس املقصور واملمدود، أليب عيل الفاريس، أليب عيل الفاريس، حتقيق حسن حممود

 هنداوي، دار إشبيليا، الرياض. وحتقيق عبداملجيد احلارثي، دار الطرفني، الطائف.

  الثالثي املعتل العني، البن جني، حتقيق املقتضب من كالم العرب، يف اسم املفعول من

ثالث رسائل د. عبداملقصود حممد عبداملقصود، دار الثقافة العربية، القاهرة. ونرش يف 

 البن جني.
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 اإلعراب
 

 علم اإلعراب
 

 .إعراب اجلمل وأشبا  اجلمل، لفخر الدين قباوة، دار القلم العريب، حلب 

  ،حتقيق د. عيل فودة نيل، عامدة شؤون اإلعراب عن قواعد اإلعراب، البن هشام

املكتبات، جامعة الرياض )امللك سعود(، الرياض. وحتقيق د. رشيد عبدالرمحن 

 العبيدي، دار الفكر، بريوت.

  تدريب الطالب يف قواعد اإلعراب، ملحمد بن عيل بن حسني املالكي املكي، حتقيق

 سليامن البلكيمي، دار الفضيلة، القاهرة.

 221 قواعد اإلعراب، حمب الدين حممد بن حممد البرصوي )ت تعليق لطيف عىل 

ن، دار اخلليج العريب.  هـ(، حتقيق نوفل عيل الراوي.عاما

  مترين الطالب يف صناعة اإلعراب، ملحمد راعب الطباخ، اعتناء حميي الدين بن حممد

 عوامة، دار املنهاج، جدة.

 قيق د. سهري حممد خلفية.رسالة يف مجل اإلعراب، للحسن بن قاسم املرادي، حت 

  رشح قواعد اإلعراب البن هشام، ملحمد بن مصطفى القوجوي )شيخ زاد (، حتقيق

 د.  إسامعيل مروة، دار الفكر، دمشق.

  ،رشح قواعد اإلعراب البن هشام، ملحيي الدين الكافَِيجي، حتقيق فخر الدين قباوة

 دار طالس، دمشق.

 عراب، البن مجاعة، حتقيق د. السيد أمحد رشح نكت ابن هشام املرصي من قواعد اإل

 عبدالرايض، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة.
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  طريقة اإلعراب، دراسة منهجية تأصيلية تيسريية، د. سعود اخلنني، عامدة البحث

 العلمي، جامعة اإلمام، الرياض.

 ار موصل الطالب إىل قواعد اإلعراب، خلالد األزهري، حتقيق أيب بالل احلَّضمي، د

اآلثار، صنعاء. وعناية جلنة التحقيق بجامعة أيب احلسن األشعري، دار الضياء، 

 الكويت.

 .املوطأ يف اإلمالء، لسليامن العيوين، دار طيبة اخلَّضاء، مكة 
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 إعراب القرآن
 

  إعراب القراءات السبع وعللها، البن خالويه، حتقيق عبدالرمحن العثيمني، مكتبة

 اخلانجي، القاهرة.

 ب القراءات الشواذ، أليب البقاء العكربي. دراسة وحتقيق حممد السيد أمحد عزوز، إعرا

 عامل الكتب للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، لبنان

 .إعراب القرآن الكريم وبيانه، ملحيي الدين درويش، دار ابن كثري، دمشق 

 .فائزة املؤيد. إعراب القرآن، أليب القاسم قوام السنة إسامعيل القريش األصبهاين، د 

  ،إعراب القرآن، أليب جعفرأمحد بن حممد النحاس. حتقيق الدكتور زهري غازي زاهد

 عامل الكتب، بريوت، مكتبة النهضة العربية

  ،إعراب القرآن، للكربايس، ملحمد جعفر الكربايس، مطبعة دار ومكتبة اهلالل

 بريوت. 

 لغة واألدب أيب عبد اهلل احلسني إعراب ثالثني سورة من القرآن الكريم. تأليف إمام ال

 بن أمحد املعروف 

  بابن خالويه، دار مكتبة اهلالل، بريوت، لبنان. وطبع باسم )الطارقية يف إعراب ثالثني

 سورة من املفصل(، حتقيق د. حممد حممد فهمي عمر، دار الزمان، املدينة النبوية.

 د النيسابوري الغزنوي، باهر الربهان يف معاين مشكالت القرآن، لبيان احلق حممو

 حتقيق د. سعاد بنت صالح بابقي، معهد البحوث، جامعة أم القرى، مكة.

  البحر املحيط يف تفسري القرآن العظيم، أليب حيان األندليس، حتقيق د. عبداهلل الرتكي

بالتعاون مع مركز هجر، القاهرة. وطبعة الرسالة العاملية بتحقيق لفيف من املحققني، 

 بريوت.
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 يان يف غريب إعراب القرآن، أليب الربكات األنباري، حتقيق طه عبد احلميد الب

 ومصطفى السقا، اهليئة املرصية العامة للكتب.

  التبيان يف إعراب القرآن، أليب البقاء العكربي، حتقيق حممد عيل البجاوي، مطبعة

 عيسى البايب بمرص.

 لطيار، دار ابن اجلوزي، التفسري اللغوي للقرآن الكريم، د. مساعد بن سليامن ا

 الدمام.

  التفصيل يف إعراب التنزيل، د. عبداللطيف اخلطيب، ود. سعد مصلوح، ورجب

 العلوش، مكتبة اخلطيب، الكويت.

 .اجلدول يف إعراب القرآن ورصفه وبيانه، ملحمود صايف، دار الرشيد، دمشق 

 ويل األصبهاين، جواهر القرآن ونتائج الصنعة، جلامع العلوم عيل بن احلسني الباق

 حتقيق د. حممد أمحد الدايل، دار القلم، دمشق.

  حجة القراءات، لإلمام اجلليل أيب زرعة عبد الرمحن بن حممد بن زنجلة. حمقق الكتاب

 ومعلق حواشيه سعيد األفغاين، مؤسسة الرسالة، بريوت.

 حتقيق أمحد احلجة يف القراءات السبع. تأليف أيب عبد اهلل، احلسني بن أمحد بن خالويه ،

 فريد املزيدي، منشورات حممد عيل بيضون، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان

  احلجة للقراء السبعة أئمة األمصار باحلجاز والعراق والشام الذين ذكرهم أبو بكر بن

جماهد. تصنيف أيب عيل، احلسن بن عبد الغفار الفاريس، حققه بدر الدين القهوجي 

 ملأمون للرتاثوبشري حوجياين، دار ا

  الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون، للسمني احللبي، حتقيق د. أمحد اخلراط، دار

القلم، دمشق )الطبعة املعتمدة(. ثم طبعة دار الكتب العلمية، بتحقيق عيل معوض 

 وعادل عبد املوجود، بريوت.

  ،القاهرة.دراسات ألسلوب القرآن الكريم، ملحمد عبد اخلالق عضيمة، دار احلديث 
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  ،جاعي، حتقيق د. محدي عبدالفتاح خليل الدرر يف إعراب أوائل السور، ألمحد السُّ

 اجلرييس، القاهرة.

 .رسالة يف إعراب )أرأيتكم( للشهاب اخلفاجي= أربع رسائل يف النحو 

  ،رسالة كال يف الكالم والقرآن، أليب جعفر بن حممد بن رستم الطربي، ومقالة كال

 قيق د. أمحد حسن فرحات، دار عامر، عامن.ألمحد بن فارس، حت

 .رشح اهلداية، أليب العباس املهدوي، حتقيق د. حازم سعيد حيدر، دار عامر، عامن 

  الطارقية يف إعراب ثالثني سورة من املفصل، البن خالويه، حتقيق د. حممد حممد فهمي

سورة من القرآن  عمر، دار الزمان، املدينة النبوية. وطبع كثرًيا باسم )إعراب ثالثني

 الكريم(، دار مكتبة اهلالل، بريوت، لبنان.

  الفريد يف إعراب القرآن املجيد، للمنتجب اهلمداين، حتقيق حممد حسن النمر وفؤاد

 خميمر، دار الثقافة، الدوحة.

  القراءات وعل النحويني فيها، ويسمى علل القراءات، أليب منصور األزهري، حتقيق

ق د. عيد مصطفى درويش ود. عوض القوزي، بعنوان )معاين د. نوال احللوة. وحتقي

 القراءات(.

  كشف املشكالت وإيضاح املعضالت، جلامع العلوم األصبهاين الباقويل، حتقيق حممد

 أمحد الدايل، مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق.

  الكشف عن وجو  القراءات السبع ، ملكي بن أيب طالب القييس، حتقيق حميي الدين

 رمضان، مؤسسة الرسالة، بريوت.

  ،املحرر الوجيز )تفسري ابن عطية(، البن عطية األندليس، حتقيق جمموعة من الباحثني

 ( جملدات.71وزارة األوقاف، قطر، التي يف )

  .املدخل لعلم تفسري كتاب اهلل تعاىل، أليب النرص أمحد السمرقندي احلدادي، حتقيق د

 .صفوان داوودي، دار القلم، دمشق
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  مسألة احلكمة يف تذكري قريب يف قوله تعاىل: )إن رمحة اهلل قريب من املحسنني(، البن

 هشام األنصاري، حتقيق د. عبدالفتاح احلموز، دار عامر، عامن.

  مشكل إعراب القرآن، ملكي بن أيب طالب القييس، حتقيق حاتم الضامن، مؤسسة

 الرسالة، بريوت.

 شكال املفرسين آليات القرآن الكريم، أسبابه مشكل القرآن الكريم، بحث حول است

 وأنواعه وطرق دفعه، لعبداهلل بن محد املنصور، دار ابن اجلوزي، الدمام.

  ،معاين القراءات، أليب منصور حممد بن أمحد األزهري، حتقيق عيد مصطفى درويش

 وعوض بن محد القوزي.

 ليل شلبي.معاين القرآن وإعرابه، أليب إسحاق الزجاج، حتقيق عبد اجل 

 .معاين القرآن، أليب احلسن األخفش، حتقيق هدى قراعة، ثم حتقيق فائز فارس 

  ،معاين القرآن، أليب زكريا الفراء، حتقيق أمحد نجايت وحممد النجار، عامل الكتب

 بريوت.

  معرتك األقران يف إعجاز القرآن، للسيوطي، حتقيق عيل حممد البجاوي، دار الفكر

 قيق أمحد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بريوت.املعارص، بريوت. وحت

  امللخص يف إعراب القرآن، للخطيب التربيزي )من يوسف إىل طه(، حتقيق د. فاطمة

 الراجحي، جملس النرش، جامعة الكويت، الكويت.

  ،من أرسار اللغة يف الكتاب والسنة )معجم لغوي ثقايف(، د. حممود حممد الطناحي

 املكتبة املكية، مكة.

  .املوضح يف وجو  القراءات وعللها، البن أيب مريم نرص بن عيل الشريازي، حتقيق د

 عمر محدان الكبييس، اجلامعة اخلريي لتحفيظ القرآن الكريم، جدة.

 .النحو القرآين قواعد وشواهد، د. مجيل أمحد ظفر، مطابع الصفا، مكة 
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 ملجاشعي، دراسة وحتقيق النكت يف إعراب القرآن الكريم، أليب احلسن عيل بن فضال ا

 عبداهلل بن عبد القادر الطويل، دار الكتب العلمية، بريوت.

  ،النكت يف القرآن، نكت املعاين عىل آيات املثاين، أليب احلسن عيل بن فضال املجاشعي

 حتقيق د. إبراهيم احلاج عيل، مكتبة الرشد، الرياض.

 هد غالم ثعلب، حتقيق د. حممد ياقوتة الرصاط يف تفسري غريب القرآن، أليب عمر الزا

بن يعقوب الرتكستاين، عامدة البحث العلمي، جامعة أم القرى، مكة، وطبعة مكتبة 

 العلوم واحلكم، املدينة املنورة.
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 إعراب احلديث
 

  إعراب احلديث النبوي، أليب البقاء العكربي، حتقيق عبد اإلله نبهان، دار الفكر

 مشق.املعارص، بريوت، ودار الفكر، د

  ،شواهد التوضيح والتصحيح ملشكالت اجلامع الصحيح، البن مالك األندليس

حتقيق طه حمسن، طبع وزارة األوقاف والشؤون الدينية العراقية. وحتقيق عبداهلل 

 ناصري، دار البشائر اإلسالمية، بريوت.

 ة يف إعراب الُعمَدة، لبدر الدين بن فرحون املدين، حتقيق مكتب اهلدي لت حقيق الُعدا

 الرتاث، دار اإلمام البخاري، الدوحة.

  عقود الزبرجد يف إعراب احلديث، للجالل السيوطي، حققه سلامن القضاة، دار

 اجليل، بريوت.
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 إعراب لغة الفقه
 

  التاج يف إعراب مشكل املنهاج، جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت

دار الضياء، مرص، دار األصالة.  هـ(، حتقيق أمحد رجب أبو سامل.الكويت: 177

ويليه: درا التاج يف إعراب مشكل املنهاج، للسيوطي. وبذيله: حوايش ابن القاسم 

 العبادي الشافعي عىل درا التاج. 

  ،حوايش ابن القاسم العبادي الشافعي عىل درا التاج= تاج يف إعراب مشكل املنهاج

 جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي. 

  التاج يف إعراب مشكل املنهاج، للسيوطي= تاج يف إعراب مشكل املنهاج، جالل  درا

 الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي. 

  الزاهر يف غريب ألفاظ اإلمام الشافعي، أليب منصور، حممد بن أمحد األزهري. دراسة

 وحتقيق الدكتور عبد املنعم طوعي بشنايت، دار البشائر اإلسالمية

 رصيف ابن احلاجب، لفخر الدين عثامن بن عيل ابن خطيب جربين )ت رشح لغة ت

 هـ(، حتقيق عبداهلل عبدالقادر الطويل.القاهرة، دار طغراء، دار الثقافة. 121

  الكوكب الدري فيام يتخرج عىل األصول النحوية من الفروع الفقهية، جلامل الدين

 اإلسنوي، حتقيق د. حممد حسن عواد، دار عامر، عامن.

 ملطلع عىل ألفاظ الروض املربع، د. تركي بن سعود الذيايب، دار ابن اجلوزي، الدمام.ا 
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 إعراب تطبيقي للشعر والنثر
 

 .إعراب اجلمل وأشبا  اجلمل، لفخر الدين قباوة، دار القلم العريب، حلب 

  اإلفصاح يف رشح أبيات مشكلة اإلعراب، أليب نرص احلسن بن أسد الفارقي. حققه

م ل  ه سعيد األفغاين، مؤسسة الرسالة، بريوتوقدر

  االنتخاب لكشف األبيات املشكلة اإلعراب، لعيل بن عدالن املوصيل النحوي. حتقيق

 الدكتور حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة.

  رسالة يف توجيه النصب، البن هشام األنصاري، حتقيق د. حسن موسى الشاعر، دار

 ألرقم، األدرن.

 الطرف والنفائس فيام يتخرج عىل األصول النحوية من الفروع  زينة العرائس من

الفقهية، ليوسف بن حسن املقديس، حتقيق د. صفوت عبداهلادي، دار النوادر، 

 دمشق.

  ،فتح القريب املجيب إعراب شواهد مغني اللبيب، ملحمد عيل طه الدرة، دار الرازي

 دمشق.

 ال، ملحمد عيل طه الدرة، مكتبة فتح الكبري املتعال إعراب املعلقات العرش الطو

 السوادي، جدة.

  الفريدة يف رشح القصيدة )قصيدة ابن الدهان يف عويص اإلعراب(، البن اخلباز

 املوصيل، حتقيق د. عبدالرمحن العثيمني، مكتبة اخلانجي، القاهرة.

 ر، املرقاة يف إعراب ال إله إال اهلل، البن الصائغ، حتقيق د. حسن موسى الشاعر، دار عام

 عامن.

 .مسألة يف كلمة الشهادة،  حتقيق د. حسن موسى الشاعر، دار عامر، عامن 
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 .مسألتان يف اإلعراب والوقف، ملكي بن أيب طالب القييس= نصوص حمققة يف النحو 

 .املسائل السفرية، البن هشام األنصاري، حتقيق د. عيل البواب، مكتبة املنار، األردن 
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 علم اللغة، واملعاجم
 

 عاجم اللفظية العامةامل
 

  حاري، حتقيق د. عبدالكريم اإلبانة يف اللغة العربية، لسلمة بن مسلم العوتبي الصُّ

 خليفة وآخرين، وزارة الرتاث القومي والثقافة، مسقط.

  أساس البالغة. تأليف جار اهلل أيب القاسم حممود بن عمر الزخمرشي، طبعة اهليئة

 املرصية العامة للكتاب.

 بيدي، حتقيق د. صالح الفرطويس استدراك ا لغلط الواقع يف كتاب العني، أليب بكر الزُّ

 ود. عبدالعيل الودغريي، جممع اللغة العربية بدمشق. 

  إضاءة األُدموس ورياضة النفوس يف اصطالح صاحب القاموس، أليب العباس أمحد

م نجيب، هـ(، حتقيق أمحد بن عبدالكري 7715بن عبدالعزيز السجلاميس اهلاليل )ت 

 وعبداهلل بن إبراهيم املغالج، الدار البيضاء، قطر الندى للثقافة واإلعالم.

 .البارع، أليب عيل القايل، حتقيق هاشم الطعان، مكتبة النهضة، بغداد 

  تاج العروس من جواهر القاموس، للسيد حممد مرتىض الزبيدي. حتقيق جمموعة من

 املحققني، الطبعة الكويتية.

 ل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية. تأليف احلسن بن حممد التكملة والذي

الصغاين، حققه عبد العليم الطحاوي، راجعه عبد احلميد حسن، القاهرة، مطبعة دار 

 الكتب.

  التنبيه واإليضاح عاما وقع يف الصحاح، أليب حممد عبد اهلل بن بري املرصي، حتقيق

جعة عىل النجدي ناصف، اهليئة العامة مصطفى حجازي، وعبد العليم الطحاوي، مرا

 املرصية للكتاب، ومطبوعات جممع اللغة العربية بالقاهرة.
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  هتذيب اللغة، أليب منصور األزهري، حتقيق عبد السالم هارون، املؤسسة املرصية

 العامة.

  ،اجلامع يف اللغة، قطعة من معجم مفقود، أليب عبداهلل حممد بن جعفر التميمي

هـ(، كشف عنه وحققه أنور َصباح  971از القريواين )ت املعروف بالقزر 

 حممد.القاهرة، معهد املخطوطات العربية، النرش الرقمي

 .اجلراثيم، املنسوب إىل ابن قتيبة، حتقيق حممد جاسم احلميدي، وزارة الثقافة، دمشق 

 .مجهرة اللغة، البن دريد، حققه رمزي منري بعلبكي، دار العلم للماليني، بريوت 

 واهر األدب يف معرفة كالم العرب، لعالء الدين اإلربيل، حتقيق حامد أمحد نيل، ج

 مكتبة النهضة املرصية.

  اجليم، أليب عمرو الشيباين. حققه إبراهيم األبياري وعبد العليم الطحاوي وعبد

الكريم العزباوي، جممع اللغة العربية، القاهرة، اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية. 

 قيق عادل الشاطي، مكتبة لبنان، بريوت.وحت

  شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم، لنشوان بن سعيد احلمريي. حتقيق

الدكتور حسني بن عبد اهلل العمري ومطهر بن عيل األرياين، والدكتور يوسف حممد 

 عبد اهلل، دار الفكر املعارص  ببريوت ودار الفكر بدمشق.

 اح العربية(، إلسامعيل بن محاد اجلوهري، حتقيق أمحد عبد الصحاح )تاج اللغة وصح

 الغفور عطار، دار العلم للماليني، بريوت.

  العني، املنسوب أليب عبد الرمحن، اخلليل بن أمحد الفراهيدي. حتقيق الدكتور مهدي

املخزومي والدكتور إبراهيم السامرائي، منشورات وزارة الثقافة واإلعالم، 

 ية.اجلمهورية العراق

 ( ا، 75لسان العرب، البن منظور اإلفريقي، طبعة دار املعارف، ودار صادر يف ( جملدًّ

 ( جزًءا.11وطبعة بوالق يف )
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  جممل اللغة، أليب احلسني، أمحد بن فارس بن زكريا اللغوي. دراسة وحتقيق زهري عبد

 املحسن سلطان، مؤسسة الرسالة، بريوت.

 لدكتور عبد الفتاح السيد سليم والدكتور فيصل املحكم واملحيط األعظم، ابن سيد . ا

 احلفيان، معهد املخطوطات العربية، القاهرة

  املحيط يف اللغة. تأليف كايف الكفاة الصاحب إسامعيل بن عباد، بتحقيق الشيخ حممد

 حسن آل ياسني، مطبعة املعارف، بغداد.

 مود خاطر وضبط خمتار الصحاح ملحمد بن أيب بكر الرازي، مكتبة لبنان. وترتيب حم

 محزة فتح اهلل، مؤسسة الرسالة.

  املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري للرافعي، أليب العباس الفيومي، حتقيق

عبدالعظيم الشناوي. وحتقيق د. أيمن الشوا، دار الفيحاء ودار املنهل، دمشق. وحتقيق 

 عادل مرشد، دار الرسالة العاملية. وطبعة مكتبة لبنان، بريوت.

 ملعجم الوسيط، ملجمع اللغة العربية بالقاهرة، طبعة مكتبة الرشوق الدولية، احرص ا

 عىل الطبعة األخرية.

 .مقاييس اللغة، البن فارس، حتقيق عبد السالم هارون 
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 املعاجم اللفظية اخلاصة
 

  اإلبدال واملعاقبة والنظائر، أليب القاسم الزجاجي، حققه عز الدين التنوخي، جممع

 ربية، دمشق .اللغة الع

  اإلبدال، البن السكيت، حتقيق د. حسني رشف، جممع اللغة العربية يالقاهرة. وطبع

 يف: الكنز اللغوي.

  اإلبدال، أليب الطيب اللغوي. حققه ورشحه ونرش حواشيه األصلية وأكمل نواقصه

 عز الدين التنوخي، مطبوعات املجمع العلمي العريب بدمشق، دمشق.

 اق املعاين، لسليامن بن بنني الدقيقي، حتقيق د. عبدالرووف جرب، دار اتفاق املباين وافرت

 عامر، عامن.

  هـ(، حتقيق هالة مجال القايض،  216األفعال، أليب بكر حممد بن عمر بن القوطية )ت

 القاهرة، درة الغواص للنرش.

  بن أيب إكامل اإلعالم بتثليث الكالم، ملحمد بن عبداهلل بن مالك اجلياين، رواية حممد

 الفتح البعيل احلنبيل، حتقيق ودراسة سعد بن محدان الغامدي، مكتبة املدين، جدة.

 .األلفات، البن خالويه، حتقيق د.عيل حسني البواب، مكتبة املعارف بالرياض 

  األلفاظ املرتادفة املتقاربة املعنى، أليب احلسن الرماين، حتقيق د. فتح اهلل املرصي، دار

 الوفاء، املنصورة.

  األلفاظ املختلفة يف املعاين املؤتلفة، البن مالك، حتقيق د. نجاة نويل، مركز إحياء

 الرتاث، جامعة أم القرى، مكة. وحتقيق د. حممد حسن عواد، دار عامر، عامن.

  حترير التنبيه، للنووي، حتقيق د. حممد رضوان الداية ود. فايز الداية، دار الفكر

 املعارص، بريوت.
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 لفهم لغات ابن احلاجب، ويليه اإلعالم بام يف ابن احلاجب من األسامء  تنبيه الطالب

واألعالم، ملحمد بن عبدالسالم األموي، حتقيق د. عيل اجلزائري، ويليه: االستدراك 

 عىل تنبيه الطالب للمحقق، دار الضياء، الكويت.

  ،بريوت.هتذيب األسامء واللغات، للنووي، حتقيق د. عبدو عيل كوشك، دار البشائر 

  الزاهر يف غريب ألفاظ اإلمام الشافعي، أليب منصور، حممد بن أمحد األزهري. دراسة

 وحتقيق الدكتور عبد املنعم طوعي بشنايت، دار البشائر اإلسالمية

  الزاهر يف معاين كلامت الناس، أليب بكر حممد بن القاسم األنباري. حتقيق الدكتور

 ن البدوي النجار، مؤسسة الرسالةحاتم صالح الضامن، اعتنى به عز الدي

  ،عارضه الزينة )يف الكلامت اإلسالمية العربية(، أليب حاتم أمحد بن محدان الرازي

بأصوله وعلق عليه حسني بن فيض اهلل احلرازي، مركز الدراسات والبحوث اليمني، 

 وحتقيق سعيد الغانمي، دار اجليل. صنعاء.

 يرية، أليب البقاء العكربي، حتقيق د. نارص رشح األلفاظ اللغوية من املقامات احلر

 حسني عيل، دار سعد الدين، دمشق.

  الفرق بني احلروف اخلمسة، البن السيد البطليويس، حتقيق د. عيل زوين، وزارة

 األوقاف، بغداد.

  .فعلُت وأفعلُت، أليب إسحاق الزجاج، حتقيق ماجد الذهبي، الرشكة املتحدة، دمشق

 تواب ود. صبيح التميمي، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة.وحتقيق د. رمضان عبدال

 .فعلت وأفعلت، أليب حاتم السجستاين، حتقيق د. خليل العطية، جامعة البرصة 

  ،ما اتفق لفظه واختلف معنا  من القرآن املجيد، للمربد، حتقيق د. حممد رضوان الداية

 ة السلفية.دار البشائر، دمشق. وحتقيق عبدالعزيز امليمني، املطبع

  ما اختلفت ألفاظه واتفقت معانيه، لعبد امللك بن قريب األصمعي. حتقيق وتعليق

 ورشح ماجد حسن الذهبي، دار الفكر، دمشق
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  املأثور من اللغة )ما اتفق لفظه واختلف معنا (، أليب العميثل األعرايب، حتقيق د. حممد

 عبدالقادر أمحد، مكتبة النهضة املرصية، القاهرة.

 حتقيق د. عبدالكريم عويف، مركز لث ذو املعنى الواحد، ملحمد بن أيب الفتح البعيل، املث

 املخطوطات، الكويت.

 .مثلث قطرب ورشحه لعبدالرمحن السنهوري الشافعي= البلغة يف شذور اللغة 

 .املطلع عىل أبواب املقنع، ملحمد بن أيب الفتح البعيل، املكتب اإلسالمي، بريوت 

 الروض املربع، د. تركي بن سعود الذيايب، دار ابن اجلوزي، الدمام. املطلع عىل الفاظ 

  معجم األلفاظ والرتاكيب االصطالحية، ألسامعيل حقي الربوسوي، حتقيق د. هاين

 حواس، مركز البحوث والتواصل املعريف، الرياض.

  معجم األمثال العربية، رياض عبداحلميد مراد، جامعة اإلمام حممد بن سعود

 ية، الرياض.اإلسالم

  ،معجم الرتاكيب والعبارات االصطالحية العربية القديم منها واملولد، أمحد أبو أسعد

 دار العلم للماليني، بريوت.

 .معجم ألفاظ القرآن الكريم، جممع اللغة العربية، القاهرة 

  .املعجم يف بقية األشياء، مع ذيل أسامء بقية األشياء، أليب هالل العسكري، حتقيق د

 عبدالتواب عوض، دار الفضيلة، القاهرة. أمحد

  املغرب يف ترتيب املعرب. تأليف اإلمام اللغوي أيب الفتح نارص الدين املطرزي، حققه

 حممود فاخوري وعبد احلميد خمتار، النارش مكتبة أسامة بن زيد، حلب، سورية

  حممد بن نظام الغريب يف اللغة، لعيسى بن إبراهيم الربعي الوحاظي احلمريي، حتقيق

وعناية د. بولس برونله، مطبعة  عيل األكوع احلوايل، دار املأمون للرتاث، دمشق.

 .هندية باملوسكي بمرص
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  ،وفاق االستعامل يف اإلعجام واإلمهال، البن مالك، حتقيق شهاب الدين أبو عمرو

 مركز زايد للرتاث، اإلمارات العربية.
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 املعاجم املعنوية العامة
 

  ،أليب حممد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة، حتقيق حممد الدايل، مؤسسة أدب الكاتب

 الرسالة.

  إسفار الفصيح. صنعة أيب سهل حممد بن عيل بن حممد اهلروي، دراسة وحتقيق

 الدكتور أمحد بن سعيد قشاش، اجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة.

  بن السيد البطليويس. االقتضاب يف رشح أدب الكتاب، أليب حممد عبداهلل بن حممد

بتحقيق مصطفى السقا والدكتور حامد عبد املجيد، مطبعة دار الكتب املرصية، 

 القاهرة.

  ،كيت، يعقوب بن إسحاق، حتقيق الدكتور فخر الدين قباوة األلفاظ. تأليف ابن السِّ

 مكتبة لبنان، بريوت، لبنان.

  بو خريط ود. لالر أمينة االنتخاب يف رشح أدب الكتاب، للجذامي، حتقيق د. السعدية

 بالعريب، دار ابن حزم، بريوت. 

  حتفة املجد الرصيح رشح كتاب الفصيح، أليب جعفر الفهري البيل، حتقيق د. عبدامللك

 الثبيتي، مكتبة اآلداب، القاهرة.

  ،تصحيح الفصيح ورشحه، البن درستويه. حتقيق الدكتور حممد بدوي املختون

لتواب، وزارة األوقاف، املجلس األعىل للشؤون مراجعة الدكتور رمصان عبد ا

 اإلسالمية، مرص. وحتقيق حممد العزازي.بريوت، دار الكتب العلمية.

  هتذيب إصالح املنطق. صنعة اخلطيب التربيزي، حتقيق الدكتور فخر الدين قباوة، دار

 اآلفاق اجلديدة، بريوت
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 ف بن احلافظ بن أيب العز، ذيل فصيح ثعلب. تأليف موفق الدين، أيب حممد، عبد اللطي

يوسف بن حممد البغدادي النحوي اللغوي، نرش وتعليق األستاذ حممد عبد املنعم 

 خفاجي، النارش مكتبة التوحيد باجلامميز، املطبعة النموذجية.

  ،رشح أبيات إصالح املنطق. تأليف أيب حممد يوسف بن احلسن بن عبداهلل السريايف

 بوعات مركز مجعة املاجد للثقافة والرتاث بديبحتقيق ياسني حممد السواس، مط

  ،رشح أدب الكاتب، للجواليقي. حتقيق ودراسة الدكتورة طيبة محدي بودي

 مطبوعات جامعة الكويت

  رشح الفصيح يف اللغة، أليب منصور ابن اجلبان. دراسة وحتقيق الدكتور عبد اجلبار

م له إبراهيم الوائيل، دار الشؤون   الثقافية العامة، بغداد.جعفر القزاز، قدر

  رشح الفصيح، املنسوب إىل أيب القاسم الزخمرشي، حتقيق د. إبراهيم الغامدي، معهد

 البحوث، جامعة أم القرى، مكة.

  ،رشح الفصيح، البن هشام اللخمي. دراسة وحتقيق الدكتور مهدي عبيد جاسم

 1وزارة الثقافة واإلعالم، اجلمهورية العراقية

 هشام اللخمي، حتقيق مهدي عبيد جاسم، وزارة الثقافة  رشح الفصيح، البن

 العراقية.

  هـ(، حتقيق  925رشح الفصيح، أليب القاسم عبداهلل بن حممد بن ناقيا البغدادي )ت

 عبدالوهاب بن حممد الَعدواين، عناية أيب مازن اخلويل، القاهرة، دار طغراء.

 دكتور حممد املختار العبيدي، الغريب املصنف، أليب عبيد القاسم بن سالم. حققه ال

 املجمع التونيس للعلوم واآلداب والفنون، ودار سحنون للنرش والتوزيع، تونس.

  ،فائت الفصيح، أليب عمر الزاهد، حتقيق د. حممد عبدالقادر أمحد، مطبعة السعادة

 القاهرة.
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  ،الفصيح، لثعلب، حتقيق املسترشق بارث. وحتقيق د. عاطف مدكور، دار املعارف

 رص.م

  ،م له وعلرق عليه خالد فهمي فقه اللغة ورس العربية، أليب منصور الثعالبي. قرأ  وقدر

 تصدير الدكتور رمضان عبد التواب، النارش مكتبة اخلانجي بالقاهرة.

 .كفاية املتحفظ يف اللغة، البن األجدايب، حتقيق السائح عيل حسني، دار إقرأ، ليبيا 

  هـ(، قرأ  وعلق عليه إبراهيم بلفقيه  215)ت متخري األلفاظ، أمحد بن فارس

 اليوسفي.دمشق، مكتبة دار البيان.

  املختار من صحاح اللغة، ملحمد حميي الدين عبداحلميد وحممد السبكي، املكتبة

 التجارية الكربى، القاهرة.

 .املخصص، البن سيد  األندليس، طبعة بوالق 

 ق حممد جاد املوىل بك وصاحبيه )طبعة املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، للسيوطي، تعلي

 سيئة!(

  د يف اللغة، لكراع النمل، حتقيق الدكتور أمحد خمتار عمر، والدكتور ضاحي عبد املُنَجر

 الباقي، عامل الكتب، القاهرة.

  املنخل خمترص إصالح املنطق، للحسني بن عيل املغريب، حتقيق د. مجال طلبة، دار

 الكتب العلمية، بريوت.

 ل املالقي، حتقيق د. عبداهلل احلكمي، موطأة ا لفصيح )نظم فصيح ثعلب(، البن املرحر

  دار الذخائر، اخلرب، السعودية.

  نظم لغة الفصيح، لعبداحلميد بن هبية اهلل املدائني البغدادي، حتقيق د. ممدوح

 القحطاين، دار طغراء، القاهرة.
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 املعاجم املعنوية اخلاصة
 

 الدكتور حاتم صالح الضامن، دار البشائر للطباعة والنرش  اإلبل، لألصمعي. حتقيق

 والتوزيع. ونرش يف: الكنز اللغوي يف اللسان العريب.

  اإلتباع واملزاوجة البن فارس، حققه، وضبطه وعلرق حواشيه ووضع فهارسه كامل

مصطفى، مكتبة اخلانجي بمرص ومكتبة املثنى ببغداد، مطبعة السعادة. دون تأريخ أو 

 طبعة. رقم 

  م له عز الدين التنوخي، مطبوعات اإلتباع، أليب الطيب اللغوي. حققه، ورشحه، وقدر

 جممع اللغة العربية بدمشق، دمشق.

  ،إدغام القراء )قطعة من رشح السريايف لكتاب سيبويه(، حتقيق د. حممد عيل الرديني

 مطبعة األمانة، مرص.

 رشي. حتقيق الدكتور إبراهيم األمكنة وامليا  واجلبال، ملحمود بن عمر الزخم

 السامرائي، مطبعة السعدون، بغداد

  ،األنواء )البقية منه(، أليب إسحاق الزجاج، حتقيق د. عزة حسن، جممع اللغة العربية

 دمشق.

 .األنواء يف مواسم العرب، البن قتيبة الدينوري، دائرة املعارف العثامنية، اهلند 

 زكريا حييى بن زياد الفراء، بتحقيق وتقديم  األيام والليايل والشهور. تأليف أيب

 إبراهيم األبياري، دار الكتاب املرصي، القاهرة، دار الكتاب اللبناين، بريوت.

  م له ووضع فهارسه الدكتور البئر، أليب عبد اهلل، حممد بن زياد األعرايب. حققه وقدر

 رمضان عبد التواب، اهليئة العامة املرصية للتأليف والنرش.

 اثيم، املنسوب إىل ابن قتيبة، حتقيق حممد جاسم احلميدي، وزارة الثقافة، دمشق.اجلر 
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 .اخليل، أليب عبيدة معمر بن املثنى، طبعة حيدرآباد 

 .الدارات لألصمعي= البلغة يف شذور اللغة 

  الديباج. تأليف اإلمام أيب عبيدة، معمر بن املثنى التيمي. حتقيق الدكتور عبد اهلل بن

 بوع والدكتور عبد الرمحن بن سليامن العثيمني، مكتبة اخلانجي بالقاهرةسليامن اجلر

 .الرحل واملنزل ملجهول= البلغة يف شذور اللغة 

  السالح، أليب عبيد القاسم بن سالم، حتقيق د. حاتم صالح الضامن، مؤسسة

 الرسالة، بريوت.

  .الشاء لألصمعي= مطبوع مع: الَفْرق، لألصمعي 

 قيق د. صبيح التميمي، دار أسامة، بريوت.الشاء، لألصمعي، حت 

  صفة الرسج واللجام، البن دريد، حتقيق د. مناف مهدي حممد، معهد املخطوطات

 العربية، القاهرة.

  العرشات يف اللغة، أليب عبداهلل حممد بن جعفر القزاز القريواين، حتقيق د. حييى عبد

 الرووف جرب، املطبعة الوطنية، عامن.

 ب اللغة، أليب عمر الزاهد، حتقيق د. حييى عبد الرووف جرب، املطبعة العرشات يف غري

 الوطنية، عامن.

  ،القصيدة احلرباوية، للَبَطيل النحوي، حتقيق د. محدي عبدالفتاح خليل، مكتبة اآلداب

 القاهرة. 

  ،الكنز اللغوي يف اللسان العريب، ويضم: كتاب القلب واإلبدال البن السكيت

وكتاب خلق  )رواية اليزيدي( لألصمعي،عي، وكتاب اإلبل وكتاب اإلبل لألصم

اإلنسان لألصمعي. سعى يف نرش  وتعليق حواشيه الدكتور أوغست هنفر، طبع 

 باملطبعة الكاثوليكية لآلباء اليسوعيني، بريوت.

 .اللبأ واللبن أليب زيد األنصاري= البلغة يف شذور اللغة 
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  أمحد عطار، دار العلم للماليني، بريوت.ليس يف كالم العرب، البن خالويه، حتقيق 

  .ما ذكر  الكوفيون من اإلدغام )قطعة من رشح السريايف لكتاب سيبويه(، حتقيق د

 صبيح التميمي، دار البيان العريب، جدة.

  املسلسل يف غريب لغة العرب، أليب الطاهر حممد بن يوسف التميمي، حتقيق حممد

 اخلانجي، القاهرة.عبداجلواد وإبراهيم البساطي، مكتبة 

 .املطر أليب زيد األنصاري= البلغة يف شذور اللغة 

  منظومة تذكرة احلفاظ يف بعض املرتادف من األلفاظ، لسعيد بن سعد بن نبهان

احلَّضمي، مطبوعة مع كتاب األلفاظ الكتابية للهمذاين، حتقيق موفق صالح الشيخ، 

 مؤسسة الرسالة، بريوت.

 لبهاء الدين بن النحاس، حتقيق د. تركي العتيبي، مطبعة مهاة الكلتني وذات احللتني ،

 املدين.

   النبات والشجر، أليب سعيد، عبد امللك بن قريب املشهور باألصمعي. سعى بنرش

ومجع رواياته الدكتور أوغست هفنر، نرش تباًعا يف أعداد جملة املرشق، املطبعة 

 يف شذور اللغة.البلغة الكاثوليكية لآلباء اليسوعيني، وقد طبع يف 

  النبات، اجلزء الثالث والنصف األول من اجلزء اخلامس. تأليف أيب حنيفة، أمحد بن

م له برهنارد لفني، يطلب من دار النرش فرانز  داود الدينوري، حققه ورشحه وقدر

 شتاينر بفيسبادن

 .النخل والكرم لألصمعي= البلغة يف شذور اللغة 

 قيق د. حاتم صالح الضامن، دار البشائر، بريوت.النخلة، أليب حاتم السجستاين، حت 

  ديان فيام جاء عىل الَفِعالن، للصاغاين، حتقيق د.  عيل البواب، مكتبة َنْقعة الصر

 املعارف، الرياض.
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  هدى مهاة الكلتني وجال ذات احللتني، لبهاء الدين بن النحاس، حتقيق د. تركي

 العتيبي، مطبعة املدين.

 يق د. جليل العطية، عامل الكتب، بريوت.الوحوش، لألصمعي، حتق 

  ،وصف املطر والسحاب، البن دريد، حتقيق د. عز الدين التنوخي، جممع اللغة العربية

 دمشق.
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 األبنية
 

 .أبنية ابن الدهان= رشح أبينة سيبويه، البن الدهان 

 .أبنية ابن القطاع= أبنية األسامء واألفعال واملصادر، البن القطاع الصقيل 

 نية أيب حاتم= تفسري غريب ما يف كتاب سيبويه من األبنية، أليب حاتم السجستاين.أب 

  أبنية األسامء واألفعال واملصادر، البن القطاع الصقيل، حتقيق ودراسة الدكتور أمحد

 حممد عبدالدايم، مطبعة دار الكتب املرصية. 

 بيدي= األسامء واألفعال واحلروف، )أبنية كتاب سيبو بيدي.  أبنية الزُّ  يه(، للزُّ

  األسامء واألفعال واحلروف )أبنية األسامء ....(  )أبنية كتاب سيبويه(، أليب بكر حممد

بيدي، حتقيق د. أمحد راتب محوش، مبطوعات جممع اللغة العربية  بن احلسن الزُّ

 بدمشق.

  تفسري أبنية سيبويه لإلمام أمحد بن حييى ثعلب، مجعه ودرسه سليامن بن عبدالعزيز

 .7921، ذو احلجة 2لعيوين، جملة اجلمعية العلمية السعودية للغة العربية، العدد ا

  تفسري أبنية سيبويه وغريبه للجرمي، دراسة واستدراك، د. سيف العريفي، جملة

 .7919، 91جامعة اإلمام، العدد 

  تفسري غريب ما يف كتاب سيبويه من األبنية، أليب حاتم السجستاين، حتقيق د. حممد

د الدايل. ثم حتقيق د. حمسن بن سامل العمريي بعنوان )تفسري غريب ما يف كتاب أمح

 سيبويه من األبنية(، املكتبة التجارية، مكة.

 البن مالك، حتقيق  عبد اآلله للزخمرشي ذكر معاين أبنية األسامء املوجودة يف املفصل ،

وحتقيق  (.7121) ، اجلزء األول22نبهان، جملة معهد املخطوطات العربية، املجلد: 

 د. غنيم الينبعاوي، مطابع الصفا، مكة.
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  سفر السعادة وسفري اإلفادة. تأليف اإلمام علم الدين أيب احلسن عيل بن حممد

م له  السخاوي، حققه وعلق عليه ووضع فهارسه الدكتور حممد أمحد الدايل، قدر

 الدكتور شاكر الفحام، دار صادر، بريوت

  حممد سعيد بن املبارك بن الدهان، حتقيق د. حسن شاذيل رشح أبنية سيبويه، أليب

 فرهون، دار العلوم، الرياض. ثم حتقيق د. عالء حممد رأفت، دار الطالئع، القاهرة.
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 املذكر واملؤنث
 

  البلغة يف الفرق بني املذكر واملؤنث، أليب الربكات ابن األنباري. حققه وقدم له وعلق

 اب، مطبعة دار الكتبعليه الدكتور رمضان عبد التو

  رسالة يف املؤنثاث السامعية لعلها لنور الدين بن نعمة اجلزائري= البلغة يف شذور

 اللغة.

  القصيدة املوشحة باألسامء املؤنثة السامعية، البن احلاجب، حتقيق د. طارق نجم

 عبداهلل، مكتبة املنار، األردن.

 تاين، حتقيق الدكتور حاتم صالح املذكر واملؤنث. تأليف أيب حاتم سهل بن حممد السج

الضامن، دار الفكر املعارص ببريوت ودار الفكر بدمشق. وحتقيق د. عزة حسن، دار 

 الرشق العريب، بريوت.

  املذكر واملؤنث، تأليف أيب العباس حممد بن يزيد املربد، حتقيق الدكتور رمضان عبد

 جي بالقاهرة.التواب والدكتور صالح الدين اهلادي، النارش مكتبة اخلان

  املذكر واملؤنث، البن التسرتي، حتقيق أمحد هريري، مكتبة اخلانجي بالقاهرة، ودار

 الرفاعي بالرياض.

  م له وعلرق عليه الدكتور املذكر واملؤنث، أليب احلسني أمحد بن فارس .حققه وقدر

 رمضان عبد التواب، دار الكتب املرصية، القاهرة.

 ن، دار الفتح املذكر واملؤنث، أليب الطيب  الوشاء، حتقيق أمحد رجب أبو سامل، عاما

  املذكر واملؤنث، أليب الفتح عثامن بن جني. حتقيق وتقديم الدكتور طارق نجم عبد

 اهلل، النارش دار البيان العريب للطباعة والنرش والتوزيع، جدة
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 بغداد. املذكر واملؤنث، أليب بكر بن األنباري، حتقيق طارق اجلنايب، مطبعة العاين ،

وحتقيق حممد عبد اخلالق عضيمة، املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية، جلنة إحياء 

 الرتاث، القاهرة.

  م له وعلرق عليه الدكتور املذكر واملؤنث، أليب زكريا، حييى بن زياد الفراء.حققه وقدر

 رمضان عبد التواب، مكتبة دار الرتاث، القاهرة.

 رمضان عبدالتواب، مطبوع من كتاب )التذكري  املذكر واملؤنث، للحامض، حتقيق

 التأنيث يف اللغة( للمحقق، مطبعة جامعة عني شمس، القاهرة.

  املذكر واملؤنث، للمفضل بن سلمة )خمترص املذكر واملؤنث(، حتقيق رمضان

 عبدالتواب، الرشكة املرصية للطباعة، القاهرة.

 ظ عودة التميمي، جامعة سبها، املذكر واملؤنث، لنفطويه، حتقيق د. عبداجلليل مغتا

 ليبيا.

  ،املعجم املفصل يف املذكر واملؤنث، إعداد إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية

 بريوت.
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 األضداد
 

  األضداد يف كالم العرب. تأليف أيب الطيب عبد الواحد بن عيل اللغوي احللبي، عني

ة حسن، املجمع العلمي العريب بدمش  ق.بتحقيقه الدكتورة عزر

  األضداد. تأليف حممد بن القاسم األنباري، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، املكتبة

 العرصية، بريوت.

  ،األضداد، البن السكيت، حتقيق د. حممد عودة أبو جري، مكتبة الثقافة الدينية

  األضداد، لألصمعي، وللسجستاين، والبن السكيت.القاهرة. وطبع يف: 

 ستاين، حتقيق د. حممد عودة أبو جري، مكتبة الثقافة األضداد، أليب حاتم السج

  األضداد، لألصمعي، وللسجستاين، والبن السكيت.الدينية، القاهرة. وطبع يف: 

  ،األضداد، أليب عيل حممد بن املستنري )قطرب(، عني بتحقيقه والتقديم له حنا حداد

 دار العلوم، الرياض.

 سكيت. نرشها لدكتور أوغست هفنر، األضداد، لألصمعي، وللسجستاين، والبن ال

 املطبعة الكاثوليكية لآلباء اليسوعيني، بريوت

 .األضداد، للصاغاين، حتقيق د. حممد عبدالقادر أمحد، مكتبة النهضة، القاهرة 

 



مرتبة على العلوم -3441رمضان  -اإلبرازة الثانية  – ، وأهم طبعاهتاالعربية والتفسري كتب اللغة   

 

111 

 

 

 

 خلق اإلنسان )الفرق(
 

  ،خلق اإلنسان يف اللغة، ملحمد بن حبيب البغدادي، حتقيق د. خليل إبراهيم عطية

 فة الدينية، القاهرة.مكتبة الثقا

 .خلق اإلنسان لألصمعي= الكنز اللغوي يف اللسان العرب 

  خلق اإلنسان، أليب احلسن سعيد بن هبة اهلل بن احلسني، حتقيق د. حييى مراد، دار

 الكتب العلمية، بريوت.

  خلق اإلنسان، أليب إلسحاق الزجاج، حتقيق د. وليد بن أمحد احلسني، إصدارات

 ا.احلكمة، بريطاني

  الفرق يف اللغة، أليب عيل، حممد بن املستنري املعروف بقطرب. حققه الدكتور خليل

إبراهيم عطية، راجعه الدكتور رمضان عبد التواب، النارش مكتبة الثقافة الدينية، 

 القاهرة.

 .الفرق، البن فارس، حتقيق د. رمضان عبدالتواب، مكتبة اخلانجي، القاهرة 

 ين، حتقيق حاتم الضامن، جملة املجمع العلمي العراقي، الفرق، أليب حاتم السجستا

 م.7916/7126، 21املجلد 

  .الَفْرق، لثابت بن أيب ثابت اللغوي، حتقيق حاتم الضامن، مؤسسة الرسالة، بريوت 

  الَفْرق، لألصمعي، مطبوع مع كتاب الشاء له، حتقيق صبيح التميمي، مكتبة الثقافة

 الدينية، القاهرة.
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 واملمدود واملهموزاملقصور 
 

  ،األلفاظ املهموزة وعقود اهلمز، البن جني، حتقيق مازن املبارك، دار الفكر املعارص

ثالث رسائل البن جني، بعنوان: ما حيتاج إليه الكاتب من مهموز بريوت. وطبعا يف: 

 ومقصور وممدود مما يكتب باأللف والياء، وعقود اهلمز.

 عقود اهلمز= ثالث رسائل البن جني. 

  ما حيتاج إليه الكاتب من مهموز ومقصور وممدود مما يكتب باأللف والياء= ثالث

 رسائل البن جني.

  مرقاة الصعود إىل معاين حتفة املودود بمعرفة املقصور واملمدود البن مالك، ملحمد

 حمفوظ الشنقيطي، حتقيق عبداملجيد األنصاري، دار الكتب العلمية، بريوت.

 دود، أليب عيل الفاريس، أليب عيل الفاريس، حتقيق حسن حممود مقاييس املقصور واملم

 هنداوي، دار إشبيليا، الرياض. وحتقيق عبداملجيد احلارثي، دار الطرفني، الطائف.

  املقصور )كتب خطأ: املنقوص( واملمدود للفراء، والتنبيهات لعيل بن محزة. حتقيق عبد

 رة.العزيز امليمني الراجكويت، دار املعارف، القاه

  .املقصور واملمدود، البن والد، حتقيق د. عزة حسن، دار الرشق العريب، بريوت

 وعناية بدر الدين النعساين، مكتبة اخلانجي، القاهرة.

  املقصور واملمدود، أليب عيل القايل إسامعيل بن القاسم. حتقيق ودراسة أمحد عبد

 املجيد هريدي، النارش مكتبة اخلانجي، بالقاهرة

 املمدود، للفراء، حتقيق عبداآللة نبهان وحممد خري البقاعي، دار قتيبة، املقصور و

 دمشق. وطبع مع: املقصور واملمدود للفراء، والتنبيهات لعيل بن محزة.
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  منظومة املقصور واملمدود، البن جابر األندليس، حتقيق د. عيل البواب، مكتبة الثقافة

 الدينية، القاهرة.
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 االشتقاق
 

 ألمحد بن حممد النحاس املرصي )ت  اشتقاق أسامء ، هـ(، حتقيق  222ااهلل جلر وعزا

 حممد الطرباين، مركز البحوث والتواصل املعريف، الرياض. 

  اشتقاق أسامء اهلل، أليب القاسم عبد الرمحن بن إسحاق الزجاجي. حتقيق الدكتور عبد

 احلسني املبارك، مؤسسة الرسالة.

 ق د. رمضان عبدالتواب ود. صالح اهلادي، مكتبة اشتقاق األسامء، لألصمعي، حتقي

 اخلانجي، القاهرة.

 .االشتقاق، البن دريد، حتقيق عبدالسالم هارون، مكتبة اخلانجي 

  العلم اخلفاق من علم االشتقاق، ملحمد صديق حسن خان، نذير حممد مكتبي، دار

 البصائر، دمشق.

 ين، حتقيق د.  رشيف النجار، نزهة األحداق يف علم االشتقاق، ملحمد بن عيل الشوكا

 دار عامر، عامن.
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ب والدخيل
َّ
 املعر

 
  بة، ألداي شري، دار العرب للبستاين بالقاهرة، مصورة عن طبعة األلفاظ الفارسية املعرر

 املطبعة الكاثوليكية ببريوت. 

   شفاء الغليل فيام يف كالم العرب من الدخيل، لشهاب الدين اخلفاجي، حتقيق د. عليو

 د وهد، دار ابن كثري، دمشق.حمم

  قصد السبيل فيام يف اللغة العربية من الدخيل، البن فضل اهلل املحبي، حتقيق عثامن

 الصيني، مكتبة التوبة، الرياض.

  ،معجم الدخيل يف اللغة العربية احلديثة وهلجاهتا، د. ف. عبدالرحيم، دار القلم

 دمشق.

 ي، دار العلم للماليني ببريوت.املعجم الذهبي فاريس عريب، د. حممد التوبخ 

  ب من الكالم األعجمي عىل حروف املعجم، أليب منصور اجلواليقي. حقق املعرر

كلامته بإرجاعها إىل أصوهلا وذكر معانيها األصلية وتتبع التغيريات التي طرأت عليها 

 الدكتور ف. عبد الرحيم، دار القلم، دمشق. ثم حتقيق أمحد حممد شاكر.
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 لغويةالفروق ال
 

  .فروق اللغات يف التمييز بني مفاد الكلامت، لنور الدين بن نعمة اجلزائري، حتقيق د

 حممد رضوان الداية، مكتبة الرشد، الرياض.

  الفروق اللغوية، أليب هالل العسكري، حققه حسام الدين القديس، دار الكتب

 العلمية، بريوت.
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 فقه اللغة وعلم اللغة احلديث
 

 ة يف سبب وضع العربية للسيوطي= كتابان يف النحو. األخبار املروي 

 .تاريخ اللغات السامية، أ. ولفنسون، دار القلم، بريوت 

  دراسات يف علم اللغة الوصفي والتارخيي واملقارن، د. صالح حسنني، مكتبة

 اآلداب، مرص.

 .دراسات يف فقه اللغة، د. صبحي الصالح، دار العلم للماليني 

 ني بن فارس، حتقيق السيد أمحد صقر، مطبعة عيسى البايب، الصاحبي، أليب احلس

 القاهرة. وحتقيق مصطفى الشويمي، بريوت.

 .علم اللغة، د. حممود السعران، دار الفكر العريب 

 .فقه اللغة العربية، د. كاصد الزيدي، جامعة املوصل 

 .فقه اللغة، د. عيل عبدالواحد وايف، دار هنضة مرص، القاهرة 

 لم اللغة ومناهج البحث اللغوي، د. رمضان عبدالتواب، مكتبة املدخل إىل ع

 اخلانجي، القاهرة.

  املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، للسيوطي، تعليق حممد جاد املوىل بك وصاحبيه )طبعة

 سيئة!(

 .الوجيز يف فقه اللغة، حممد النطاكي، مكتبة دار الرشوق، بريوت 

 



مرتبة على العلوم -3441رمضان  -اإلبرازة الثانية  – ، وأهم طبعاهتاالعربية والتفسري كتب اللغة   

 

111 

 

 

 

 األصوات
 

 .غانم قدوري احلمد، دار عامر، عامن. أبحاث يف علم التجويد، د 

  أسباب حدوث احلروف، أليب عيل احلسني بن سينا، حتقيق حمب الدين اخلطيب، بيت

 احلكمة، قرطاج.

 .األصوات العربية، د. كامل حممد برش، مكتبة الشباب، مرص 

 .األصوات اللغوية، د. إبراهيم أنيس، مكتبة األنجلو املرصية 

 د عيل اخلويل، مكتبة اخلرجيي، الرياض.األصوات اللغوية، د. حمم 

  التحديد يف اإلتقان والتجويد، أليب عمرو الداين، حتقيق د. غانم قدوري احلمد، دار

 عامر، عامن.

  جهد املقل )يف التجويد(، ملحمد بن أيب بكر املرعيش ساجقيل زاد ، حتقيق د. غانم

 قدوري احلمد، دار عامر، عامن.

 ء التجويد، د. غانم قدوري احلمد، دار عامر، عامن.الدراسات الصوتية عند علام 

 .دراسة الصوت اللغوي، د. أمحد خمتار عمر، عامل الكتب، القاهرة 

 .علم األصوات، د. كامل برش، دار غريب، القاهرة 

  خمارج احلروف وصفاهتا، أليب اإلصبع ابن الطحان الساميت اإلشبييل، حتقيق د. حممد

 ب، بريوت. يعقوب تركستاين، براج وخطي

  ،املوضح يف التجويد، لعبدالوهاب بن حممد القرطبي، حتقيق د. غانم قدوري احلمد

 دار عامر، عامن.
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 اللهجات
 

 .اللجهات العربية نشأة وتطوًرا، لعبدالغفار حامد هالل، دار الفكر العريب، القاهرة 

 ية للكتاب، ليبيا.اللهجات العربية يف الرتاث، د. أمحد علم الدين اجلندي، الدار العرب 

  اللهجات يف الكتاب لسيبويه أصواًتا وبنية، د. صاحلة راشد الغنيم، مركز البحث

 العلمي، جامعة أم القرى.
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 القرآن واحلديث والفقهلغة 
 

 القرآنلغة 
 

  اإلبانة عن معاين القراءات، ملكي بن أيب طالب القييس، حتقيق د. عبدالفتاح إسامعيل

ة، مكة.الرعاية لتجويد القراءة وحتقيق لفظ التالوة، ملكي بن أيب شلبي، املكتبة الفيصلي

 طالب القييس، حتقيق د. أمحد حسن فرحات، دار عامر، عامن.

  ،اإلبانة يف تفصيل ماءات القرآن وخترجيها عىل الوجو  التي ذكرها أرباب الصناعة

ة األوقاف، جلامع العلوم أيب احلسن الباقويل، حتقيق د. حممد أمحد الدايل، وزار

 الكويت.

 .اإلبانة والتفهيم عن معاين بسم اهلل الرمحن الرحيم للزجاج= أربع رسائل يف النحو 

 .أبحاث يف علم التجويد، د. غانم قدوري احلمد، دار عامر، عامن 

  إبراز املعاين من حرز األماين )رشح الشاطبية يف القراءات(، أليب شامة عبدالرمحن بن

بن عبداخلالق جادو، كلية القرآن الكريم، اجلامعة اإلسالمية،  إسامعيل، حتقيق حممود

املدينة املنورة. وحتقيق أمحد بن يوسف القادري، عامل الكتب، بريوت. وحتقيق حممد 

 عيد الشعباين، مكتبة الصحابة، طنطا.

 اف فضالء البرش بالقراءات )والصواب: بقراءات القراء، أو: الَقَرَأة( األربعة عرش، إحت

املسمى: منتهى األماين واملرسات يف علوم القراءات، لشهاب الدين الدمياطي البناء، 

حتقيق مجال الدين حممد رشف، مكتبة الصحابة، طنطا. ثم حتقيق عبدالرمحن 

 الطرهوين، دار احلديث، القاهرة.
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  اإلتقان يف علوم القرآن، للسيوطي. حتقيق مركز الدراسات اإلسالمية، اململكة العربية

السعودية، وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، جممع امللك فهد 

 لطباعة املصحف الرشيف. ثم حتقيق د. مصطفى ديب البغا، دار ابن كثري، دمشق.

  من الكهف إىل الناس(، د. إبراهيم بن صالح اختيارات ابن تيمية يف التفسري(

 احلمييض، دار التدمرية، الرياض.

  ،إدغام القراء )قطعة من رشح السريايف لكتاب سيبويه(، حتقيق د. حممد عيل الرديني

 مطبعة األمانة، مرص.

  إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكريم )تفسري أيب السعود(، أليب السعود حممد

حممد، حتقيق حممد طه وزمالئه، نرشيات وقف الديانة الرتكي، إسطنبول.  العامدي

 وحتقيق حممد صبحي حالق، دار الفكر، بريوت.  

  إرشاد القراء والكاتبني إىل معرفة رسم الكتاب املبني، لرضوان بن حممد بن سليامن

 املخلاليت، حتقيق أيب اخلري عمر املراطي، مكتبة اإلمام البخاري، مرص.

 ستدراك عىل أيب عيل يف احلجة، جلامع العلوم الباقويل، حتقيق د. حممد الدايل، مكتبة اال

 البابطني.

  أصول الضبط وكيفيته عىل جهة االختصار، أليب داود سليامن نجاح، حتقيق: د. أمحد

 بن أمحد رششال، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، املدينة النبوية.

  القرآن بالقرآن، ملحمد األمني الشنقيطي، دار عامل الفوائد أضواء البيان يف إيضاح

 بمكة املكرمة، بإرشاف الشيخ بكر أبو زيد.

 .إعجاز القرآن والبالغة النبوية، مصطفى صادق الرافعي، دار الكتاب العريب، بريوت 

  إعجاز القرآن، أليب بكر حممد بن الطيب الباقالين، حتقيق د. السيد أمحد صقر، دار

 ف، القاهرة.املعار
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  إعراب القراءات السبع وعللها، البن خالويه، حتقيق عبدالرمحن العثيمني، مكتبة

 اخلانجي، القاهرة.

  ،إعراب القراءات الشواذ، أليب البقاء العكربي. دراسة وحتقيق حممد السيد أمحد عزوز

 عامل الكتب للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، لبنان

 نه، ملحيي الدين درويش، دار ابن كثري، دمشق.إعراب القرآن الكريم وبيا 

 .إعراب القرآن، أليب القاسم قوام السنة إسامعيل القريش األصبهاين، د. فائزة املؤيد 

  ،إعراب القرآن، أليب جعفرأمحد بن حممد النحاس. حتقيق الدكتور زهري غازي زاهد

 عامل الكتب، بريوت، مكتبة النهضة العربية

 ايس، ملحمد جعفر الكربايس، مطبعة دار ومكتبة اهلالل، إعراب القرآن، للكرب

 بريوت. 

  إعراب ثالثني سورة من القرآن الكريم. تأليف إمام اللغة واألدب أيب عبد اهلل احلسني

بن أمحد املعروف بابن خالويه، دار مكتبة اهلالل، بريوت، لبنان. وطبع باسم )الطارقية 

يق د. حممد حممد فهمي عمر، دار الزمان، يف إعراب ثالثني سورة من املفصل(، حتق

 املدينة النبوية.

  اإلغفال، وهو املسائل املصلحة من كتاب )معاين القرآن وإعرابه(، أليب إسحاق

الزجاج. تصنيف العالمة أيب عيل احلسن بن أمحد الفاريس، حتقيق وتعليق الدكتور 

 عبد اهلل بن عمر احلاج إبراهيم، املجمع الثقايف، أبو ظبي.

   ،اإلقناع يف القراءات السبع، أليب جعفر بن الباذش، حتقيق د. عبداملجيد قطامش

 مركز البحث العلمي، جامعة أم القرى، مكة.

  اإلكليل يف استنباط التنزيل، للسيوطي، د. عامر بن عيل العرايب، دار األندلس

 اخلضارء، جدة.
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 ر البيضاوي، حتقيق علم إلحياء أنوار التنزيل وأرسار التأويل، أليب سعيد عبداهلل بن عم

 الرتاث بإرشاف د. عبدالرمحن الشهري وعبدالرمحن قائد، مركز تفسري، الرياض.

  إيضاح الرموز ومفتاح الكنوز يف القراءات األربع عرشة، لشمس الدين حممد بن

 خليل القباقبي، حتقيق د. أمحد خالد شكري، دار عامر، عامن.

 كر األنباري، حتقيق حميي الدين عبد الرمحن رمضان، إيضاح الوقف واالبتداء، أليب ب

 مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق.

  اإليضاح عىل متن الدرة يف القراءات الثالث املتممة للقراءات العرش، اإليضاح

لعفيف الدين أيب التوفيق عثامن بن عمر الزبيدي، والدرة أليب اخلري حممد بن حممد بن 

 زق بن عيل موسى، مكتبة التوحيد، البحرين.اجلزري، حتقيق عبدالرا

  ،باهر الربهان يف معاين مشكالت القرآن، لبيان احلق حممود النيسابوري الغزنوي

 حتقيق د. سعاد بنت صالح بابقي، معهد البحوث، جامعة أم القرى، مكة.

 كي البحر املحيط يف تفسري القرآن العظيم، أليب حيان األندليس، حتقيق د. عبداهلل الرت

بالتعاون مع مركز هجر، القاهرة. وطبعة الرسالة العاملية بتحقيق لفيف من املحققني، 

 بريوت.

  بدائع التفسري اجلامع لتفسري اإلمام ابن قيم اجلوزية، مجعه يرسي السيد حممد، دار ابن

 اجلوزي، الدمام.

 .سعود  البديع يف رسم مصاحف عثامن، أليب عبداهلل حممد بن يوسف اجلهني، حتقيق د

 الفنيسان، دار إشبيليا، الرياض.

  البديع، البن خالويه )أصل خمترص ابن خالويه يف القراءات(، حتقيق د. جايد زيدان

 خملف، ديوان الوقف السني، العراق.

  .الربهان يف علوم القرآن، لإلمام بدر الدين حممد بن عبد اهلل الزركيش، حتقيق د

مجال محدي الذهبي والشيخ إبراهيم بن يوسف بن عبدالرمحن املرعشيل والشيخ 
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عبداهلل الكردي، دار املعرفة، بريوت. ثم حتقيق د. زكي حممد أبو رسيع، دار احلضارة، 

 الرياض. 

  بصائر ذوي التمييز، يف لطائف الكتاب العزيز، للفريوزآبادي، حتقيق حممد عيل

 النجار، املكتبة العلمية، بريوت.

 الث رسائل يف إعجاز القرآن.بيان إعجاز القرآن للخطايب= ث 

  البيان يف غريب إعراب القرآن، أليب الربكات األنباري، حتقيق طه عبد احلميد

 ومصطفى السقا، اهليئة املرصية العامة للكتب.

  ،تأويل مشكل القرآن، البن قتيبة، رشحه ونرش  السيد أمحد صقر، مكتبة دار الرتاث

 القاهرة، وطبعة املكتبة العلمية، بريوت.

  ،التبرصة يف القراءات السبع، ملكي بن أيب طالب القييس، حتقيق د. خالد أمحد شكري

 وحممد الدسوقي كحيلة، دار السالم، القاهرة.

  التبيان يف إعراب القرآن، أليب البقاء العكربي، حتقيق حممد عيل البجاوي، مطبعة

 عيسى البايب بمرص.

 ون اخلمسة األوىل، د. حسني بن سعد جتويد اللفظ يف قراءة القرآن الكريم يف القر

 املطريي، كريس تعليم القرآن الكريم، جامعة امللك سعود، الرياض.

  حتبري التيسري يف القراءات العرش، البن اجلزي، حتقيق د. أمحد حممد مفلح القضاة، دار

 الفرقان، عامن.

  املنار، التحبري يف علم التفسري، للسيوطي، حتقيق د. فتحي عبدالقادر فري، دار

 القاهرة.

  التحديد يف اإلتقان والتجويد، أليب عمرو الداين، حتقيق د. غانم قدوري احلمد، دار

 عامر، عامن.
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  ،التحرير والتنوير )تفسري ابن عاشور(، ملحمد الطاهر بن عاشور، الدار التونسية

 تونس.

 قيق د. عيل حتفة األقران فيام قرئ بالتثليث من حروف القرآن، أليب جعفر الرعيني، حت

 البواب، دار املنارة، جدة.

  التسهيل لعلوم التنزيل، ملحمد بن أمحد بن جزي الكلبي، حتقيق د. عيل بن حممد

 الصاحلي، دار طيبة اخلَّضاء، مكة.

  ( حتقيق حسني عكاشة و حممد الكنز،  الفاروق احلديثة  211تفسري ابن أيب زمنني ،) 

 للطبع و النرش، القاهرة. 

 ثري= تفسري القرآن العظيم البن كثري. تفسري ابن ك 

 .تفسري أيب السعود= إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكريم 

 .تفسري األلويس= روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين 

  التفسري البسيط، أليب احلسن عيل بن أمحد الواحدي، حتقيق مجاعة من الدارسني، نرش

 مد بن سعود اإلسالمية.جامعة اإلمام حم

 .تفسري البغوي= معامل التنزيل 

 ( لربهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي، حتقيق عبد الرزاق 225تفسري البقاعي ،) 

 غالب املهدي، دار الكتب العلمية، بريوت. وطبعة دار الكتاب اإلسالمي.

 .تفسري البيضاوي= أنوار التنزيل وأرسار التأويل 

 لكشف والبيان يف تفسري القرآن.تفسري الثعلبي= ا 

  تفسري اجلالَلني= املفصل يف تفسري القرآن الكريم املشهور بتفسري اجلاللني )حتقيق

وتعليق بتوسع(، وتفسري اجلاللني امليرسر )حتقيق وتعليق خمترص(، د. فخر الدين قباوة، 

ليق عىل مكتبة لبنان نارشون، بريوت. ثم طبعة دار الصحابة، طنطا )وتتميز بالتع

 املخالفات العقدية(. 
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  ( أليب احلسن عيل بن حممد اخلازن، دار الفكر، 197-  612تفسري اخلازن ،)  

 بريوت.

  تفسري الرازي املسمى: أنموذج جليل يف أسئلة وأجوبة من غرائب التنزيل، ملحمد بن

 أيب بكر الرازي، حتقيق د. حممد رذوان الداية، دار الفكر، دمشق.

 مفاتيح الغيب.تفسري الرازي = 

  722تفسري الراغب األصفهاين، للراغب األصفهاين )من أول سورة آل عمران إىل آية 

 من النساء(، حتقيق د. عادل الشدي، مدار الوطن، الرياض.

 .تفسري الشوكاين= فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التفسري 

  بد اهلل بن إبراهيم الوهبي، دار ابن حزم، تفسري العز بن عبد السالم، حتقيق د. ع

 بريوت.

 .تفسري القاسمي= حماسن التأويل 

  تفسري القرآن العظيم، البن كثري، خرج أحاديثه أبو إسحاق احلويني، واخترص

التخريج د. حكمت بن بشري بن ياسني، بإرشاف سعد بن فواز الصميل، دار ابن 

 .اجلوزي، الدمام )الطبعة الثانية ما بعدها(

  ،تفسري القرآن الكريم، البن أيب الربيع اإلشبييل السبتي، حتقيق د. صاحلة آل غنيم

 عامدة البحث العلمي، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض.

  تفسري القرآن، أليب املظفر السمعاين، حتقيق أيب متيم يارس بن إبراهيم، وأيب بالل غنيم

 بن عباس، دار الوطن، الرياض.

 .التفسري الكبري= مفاتيح الغيب 

  ،التفسري اللغوي للقرآن الكريم، د. مساعد بن سليامن الطيار، دار ابن اجلوزي

 الدمام.

 .تفسري املاوردي= النكت والعيون 
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 .تفسري النسفي= مدارك التنزويل وحقائق التأويل 

 لمية، تفسري جماهد، حتقيق عبد الرمحن الطاهر حممد السوريت، طبعة املنشورات الع

 بريوت.

  التفصيل يف إعراب التنزيل، د. عبداللطيف اخلطيب، ود. سعد مصلوح، ورجب

 العلوش، مكتبة اخلطيب، الكويت.

  .تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان، لعبدالرمحن بن نارص السعدي، حتقيق د

ابن  عبدالرمحن بن معال اللوحيق، عدة طبعات. وعناية سعد بن فواز الصميل، دار

 اجلوزي، الدمام.

  ثالث رسائل يف إعجاز القرآن، للرماين واخلطايب وعبدالقاهر اجلرجاين، حتقيق حممد

 خلف اهلل أمحد ود. حممد زغلول سالم، دار املعارف، القاهرة.

  جامع البيان يف تأويل القرآن )تفسري الطربي(، أليب جعفر الطربي، حتقيق دار هجر

 أمحد حممد شاكر وحممود حممد شاكر، دار املعارف. بإرشاف د. الرتكي، ثم طبعة

  ،)اجلامع ألحكام القرآن واملبني ملا تضمنه من السنة وآي الفرقان )تفسري القرطبي

 أليب عبداهلل القرطبي، طبعة الرسالة العاملية، بريوت.

 .اجلدول يف إعراب القرآن ورصفه وبيانه، ملحمود صايف، دار الرشيد، دمشق 

 التجويد(، ملحمد بن أيب بكر املرعيش ساجقيل زاد ، حتقيق د. غانم جهد املقل )يف 

 قدوري احلمد، دار عامر، عامن.

  ،جواهر القرآن ونتائج الصنعة، جلامع العلوم عيل بن احلسني الباقويل األصبهاين

 حتقيق د. حممد أمحد الدايل، دار القلم، دمشق.

 حلنفي= مع حاشية القونوي عىل حاشية ابن التمجيد ملصلح الدين مصطفى الرومي ا

 تفسري البيضاوي.
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  حاشية اجلمل عىل تفسري اجلاللني= الفتوحات اإلهلية بتوضيح تفسري اجلاللني

 للدقائق اخلفية.

  حاشية السيوطي عىل تفسري البيضاوي، للسيوطي= نواهد األبكار وشوارد األفكار

 للسيوطي.

 ية القايض وكفاية الرايض.حاشية الشهاب اخلفاجي عىل تفسري البيضاوي= عنا 

  حاشية القونوي عىل تفسري البيضاوي، لعصام الدين إسامعيل بن حممد احلنفي، ومعه

حاشية ابن التمجيد ملصلح الدين مصطفى الرومي احلنفي، حتقيق عبداهلل حممود حممد 

 عمر، دار الكتب العلمية، بريوت. 

 لح الدين القوجوى احلنفي حاشية زاد  عىل تفسري البيضاوي، ملحمد بن مصطفى مص

 شيخ زاد ، حتقيق حممد عبدالقادر شاهني، دار الكتب العلمية، بريوت. 

  حجة القراءات، لإلمام اجلليل أيب زرعة عبد الرمحن بن حممد بن زنجلة. حمقق الكتاب

 ومعلق حواشيه سعيد األفغاين، مؤسسة الرسالة، بريوت.

  اهلل، احلسني بن أمحد بن خالويه، حتقيق أمحد احلجة يف القراءات السبع. تأليف أيب عبد

 فريد املزيدي، منشورات حممد عيل بيضون، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان

  احلجة للقراء السبعة أئمة األمصار باحلجاز والعراق والشام الذين ذكرهم أبو بكر بن

ن القهوجي جماهد. تصنيف أيب عيل، احلسن بن عبد الغفار الفاريس، حققه بدر الدي

 وبشري حوجياين، دار املأمون للرتاث

  الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون، للسمني احللبي، حتقيق د. أمحد اخلراط، دار

القلم، دمشق )الطبعة املعتمدة(. ثم طبعة دار الكتب العلمية، بتحقيق عيل معوض 

 وعادل عبد املوجود، بريوت.

 ،د. غانم قدوري احلمد، دار عامر، عامن. الدراسات الصوتية عند علامء التجويد 

 .دراسات ألسلوب القرآن الكريم، ملحمد عبد اخلالق عضيمة، دار احلديث، القاهرة 
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  الدرر املنثور يف التفسري باملأثور، للسيوطي، حتقيق د. عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي

 وحسن ياممة، طبعة دار هجر، القاهرة.

 جاعي، حتقيق د. محدي عبدالفتاح خليل، الدرر يف إعراب أوائل السور ، ألمحد السُّ

 اجلرييس، القاهرة.

 .الرسالة الشافية لعبدالقاهر اجلرجاين= ثالث رسائل يف إعجاز القرآن 

 .رسالة يف إعراب )أرأيتكم( للشهاب اخلفاجي= أربع رسائل يف النحو 

 ،ومقالة كال،  رسالة كال يف الكالم والقرآن، أليب جعفر بن حممد بن رستم الطربي

 ألمحد بن فارس، حتقيق د. أمحد حسن فرحات، دار عامر، عامن.

  رسم املصحف دراسة لغوية تارخيية، د. غانم قدوري احلمد، مؤسسة املطبوعات

 العربية، بريوت.

  روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين )تفسري األلويس(، أليب الثناء حممود

، حتقيق د. ماهر حبوش وآخرين، مؤسسة الرسالة العاملية، بن عبداهلل األلويس

 بريوت.

  زاد املسري يف علم التفسري، لعبدالرمحن بن عيل اجلوزي القريش، طبعة وزارة األوقاف

 يف قطر. وطبعة املكتب اإلسالمي و دار ابن حزم، بريوت.

 اهرة.السبعة يف القراءات، البن جماهد، حتقيق شوقي ضيف، دار املعارف، الق 

  رساج القارئ املبتدي وتذكار املقرئ املنتهي، البن القاصح، حتقيق: د. عيل بن حممد

 عطيف، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، املدينة النبوية.

  رشح املقدمةاجلزرية، جيمع بني الرتاث الصويت العريب القديم والدرس الصويت

 الشاطبي، جدة.احلديث، د. غانم قدوري احلمد، معهد اإلمام 

 .رشح اهلداية، أليب العباس املهدوي، حتقيق د. حازم سعيد حيدر، دار عامر، عامن 
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  رشح كال وبىل ونعم، ملكي بن أيب طالب القييس، حتقيق د. أمحد حسن فرحات، دار

 عامر، عامن.

  ،شواذ القراءات، أليب عبداهلل الكرماين، حتقيق د. شمران العجيل، مؤسسة البالغ

 بريوت.

  الطارقية يف إعراب ثالثني سورة من املفصل، البن خالويه، حتقيق د. حممد حممد فهمي

عمر، دار الزمان، املدينة النبوية. وطبع كثرًيا باسم )إعراب ثالثني سورة من القرآن 

 الكريم(، دار مكتبة اهلالل، بريوت، لبنان.

 تنيس، حتقيق: د. أمحد بن الطراز يف ضبط رشح اخلراز، أليب عبداهلل حممد بن عبداهلل ال

 أمحد رششال، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، املدينة النبوية.

  ،علل الوقوف، للسجاوندي، حتقيق د. حممد بن عبد اهلل العيدي، مكتبة الرشد

 الرياض.

  ،عمدة احلفاظ يف تفسري أرشف األلفاظ، للسمني احللبي، حتقيق د. عبدالسالم احللبي

 ية الدعوة، بنغازي.منشورات محع

  ،)عناية القايض وكفاية الرايض )حاشية الشهاب اخلفاجي عىل تفسري البيضاوي

لشهاب الدين أمحد بن حممد اخلفاجي، طبعة بوالق، واملصورات عنها. ثم حتقيق 

 عبدالرزاق املهدي، دار الكتب العلمية، بريوت )كثرية األخطاء(.

 بن محزةة الكرماين، حتقيق أيب مالك كامل  غرائب التفسري وعجائب التأويل، ملحمود

سامل، دار اللؤلوة، مرص. ثم حتقيق د. شمران العجيل، دار القبلة بجدة، ومؤسسة 

 علوم القرآن ببريوت.

  غرائب القرآن ورغائب الفرقان، لنظام الدين احلسن بن منصور النيسابوري، عناية

 زكريا عمريات، دار الكتب العلمية، بريوت.
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 رآن املسمى بنزهة القلوب، لإلمام أيب بكر، حممد بن عزيز السجستاين. عني غريب الق

بتصحيحه وترقيمه وضبط ألفاظه وتعليق حواشيه جلنة من أفاضل العلامء، مكتبة 

 ومطبعة حممد عيل صبيح وأوالد ، القاهرة.

  الغريبني يف القرآن واحلديث. تصنيف العالمة أمحد بن حممد اهلروي، حتقيق ودراسة

محد فريد املزيدي، قدم له وراجعه الدكتور فتحي حجازي، مكتبة نزار مصطفى أ

 الباز، مكة املكرمة.

   فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التفسري، ملحمد بن عيل

الشوكاين، حتقيق حممد صبحي حالق، دار ابن اجلوزي، الدمام. وحتقيق عبدالرمحن 

 عمرية، عدة طبعات. 

 ح الوصيد يف رشح القصيد )يف رشح الشاطبية يف القراءات(، لعلم الدين أيب احلسن فت

 السخاوي، حتقيق د. موالي حممد اإلدرييس الطاهري، مكتبة الرشد، الرياض.

  الفتوحات اإلهلية بتوضيح تفسري اجلاللني للدقائق اخلفية )حاشية اجلمل عىل تفسري

قيق إبراهيم مكي الطنطاوي، دار الغد اجلديد، اجلاللني(، لسليامن بن عمر العجييل، حت

 القاهرة.

  الفريد يف إعراب القرآن املجيد، للمنتجب اهلمداين، حتقيق حممد حسن النمر وفؤاد

 خميمر، دار الثقافة، الدوحة.

  فوائد يف مشكل القرآن، لسلطان العلامء العز بن عبدالسالم، حتقيق د. سيد رضوان

 الندوي، دار الرشوق، جدة.

  القراءات وعل النحويني فيها، ويسمى علل القراءات، أليب منصور األزهري، حتقيق

د. نوال احللوة. وحتقيق د. عيد مصطفى درويش ود. عوض القوزي، بعنوان )معاين 

 القراءات(.
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  ،القطع واالئتناف، أليب جعفر النحاس، حتقيق أمحد خطاب العمر، وزارة األوقاف

 بغداد.

  املفرسين، د. حسني بن عيل احلريب، دار القاسم، الرياض.قواعد الرتجيح عند 

  ،قواعد نقد القراءات القرآنية، د. عبدالباقي بن رساقة سييس، دار كنوز إشبيليا

 الرياض.

  الكامل يف القراءات اخلمسني، أليب القاسم يوسف بن عيل اهلذيل، حتقيق د. عمر

عبد اللطيف مجيل  يوسف محدان، وتغريد حممد محدان، كـرسـيا يوسـف بن

رة.  للقراءات، جامعة طيبة، املدينة املنوا

  كتاب املصاحف، أليب بكر عبداهلل بن سليامن السجستاين، حتقيق د. حمب الدين

 واعظ، دار البشائر اإلسالمية، بريوت.

  الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجو  التأويل ، لأليب القاسم

ر حبوش، دار اللباب ومكتبة اإلرشاد، بريوت. ثم الطبعة الزخمرشي، حتقيق د. ماه

 التي عليها حاشية اجلرجاين وابن املنري، مكتبة مصطفى البايب احللبي.

  كشف املشكالت وإيضاح املعضالت، جلامع العلوم األصبهاين الباقويل، حتقيق حممد

 أمحد الدايل، مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق.

 راءات السبع ، ملكي بن أيب طالب القييس، حتقيق حميي الدين الكشف عن وجو  الق

 رمضان، مؤسسة الرسالة، بريوت.

  الكشف والبيان يف تفسري القرآن )تفسري الثعلبي(، أليب إسحاق أمحد بن حممد

 الثعلبي، حتقيق د. صالح باعثامن وآخرين، دار التفسري، جدة.

 ين، ساعدت اجلميعة العلمية السعودية كليات األلفاظ يف التفسري، بريك بن سعيد القر

 للقرآن وعلومه عىل طباعته، الرياض.
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  .ما ذكر  الكوفيون من اإلدغام )قطعة من رشح السريايف لكتاب سيبويه(، حتقيق د

 صبيح التميمي، دار البيان العريب، جدة.

 .مباحث يف علوم القرآن، لصبحي الصالح/ دار العلم للماليني، بريوت 

 م القرآن، مناع القطان، مؤسسة الرسالة، بريوت.مباحث يف علو 

  املبسوط يف القراءات العرش، أليب بكر أمحد بن احلسني بن مهران األصبهاين، حتقيق

سبيع محزة حاكمي، مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق، وطبعة مؤسسة علوم 

 القرآن، بريوت.

 سة الريان، بريوت.املتحف يف أحكام املصحف، د. صالح بن حممد الرشيد، مؤس 

 .جماز القرآن، أليب عبيدة معمر بن املثنى، حتقيق حممد فؤاد سزكني 

  املجموع املغيث يف غريبي القرآن واحلديث، أليب موسى األصفهاين، حتقيق

 عبدالكريم العزباوي، مركز البحث يف جامعة أم القرى.

 اقي، دار إحياء الكتب حماسن التأويل، جلامل الدين القاسمي، حتقيق حممد فؤاد عبدالب

 العربية، مرص.

  ،املحرر الوجيز )تفسري ابن عطية(، البن عطية األندليس، حتقيق جمموعة من الباحثني

 ( جملدات.71وزارة األوقاف، قطر، التي يف )

 .املحرر يف علوم القرآن، ملساعد بن سليامن الطيار، دار ابن اجلوزي، الدمام 

 رو الداين، د. عزة حسن، دار الفكر، دمشق.املحكم يف نقط املصاحف، أليب عم 

  خمارج احلروف وصفاهتا، أليب اإلصبع ابن الطحان الساميت اإلشبييل، حتقيق د. حممد

 يعقوب تركستاين، براج وخطيب، بريوت. 

  ،)خمترص يف شواذ القراءات من كتاب البديع )مطبوع باسم: خمترص يف شواذ القرآن

 شرتارس، املطبعة الرمحانية بمرص.البن خالويه، عني بنرش  ج. برج

 .خمترص يف شواذ القرآن= خمترص يف شواذ القراءات 
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  مدارك التنزيل وحقائق التأويل، أليب الربكات عبداهلل بن أمحد النسفي، حتقيق مروان

الشعار، دار النفائس، عامن. وحتقيق د. حممد حممد درويش، دار حتقيق الكتاب، 

 بديوي، دار ابن كثري، دمشق. إسطنبول. وحتقيق د. يوسف عيل

 .املدخل إىل دراسة القرآن الكريم، د. حممد حممد أبو شهبة، دار اللواء، الرياض 

  .املدخل لعلم تفسري كتاب اهلل تعاىل، أليب النرص أمحد السمرقندي احلدادي، حتقيق د

 صفوان داوودي، دار القلم، دمشق.

 ئغ، حتقيق د. حسن موسى الشاعر، دار عامر، املرقاة يف إعراب ال إله إال اهلل، البن الصا

 عامن.

  مسألة احلكمة يف تذكري قريب يف قوله تعاىل: )إن رمحة اهلل قريب من املحسنني(، البن

 هشام األنصاري، حتقيق د. عبدالفتاح احلموز، دار عامر، عامن.

 .مسألة يف كلمة الشهادة،  حتقيق د. حسن موسى الشاعر، دار عامر، عامن 

 ن يف اإلعراب والوقف، ملكي بن أيب طالب القييس= نصوص حمققة يف النحو.مسألتا 

  مشكل إعراب القرآن، ملكي بن أيب طالب القييس، حتقيق حاتم الضامن، مؤسسة

 الرسالة، بريوت.

  مشكل القرآن الكريم، بحث حول استشكال املفرسين آليات القرآن الكريم، أسبابه

 محد املنصور، دار ابن اجلوزي، الدمام.وأنواعه وطرق دفعه، لعبداهلل بن 

  معامل التنزيل )تفسري البغوي(، أليب حممد احلسني بن مسعود الفراء البغوي، حتقيق

 حممد النمر وصاحبيه، دار طيبة، الرياض )الطبعة الثانية وما بعدها(.

  ،معاين القراءات، أليب منصور حممد بن أمحد األزهري، حتقيق عيد مصطفى درويش

 بن محد القوزي.وعوض 

  معاين القرآن )معاين النحاس(، أليب جعفر النحاس، حتقيق حممد عيل الصابوين، نرش

 جامعة أم القرى، مكة املكرمة.
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 .معاين القرآن وإعرابه، أليب إسحاق الزجاج، حتقيق عبد اجلليل شلبي 

 .معاين القرآن، أليب احلسن األخفش، حتقيق هدى قراعة، ثم حتقيق فائز فارس 

 اين القرآن، أليب زكريا الفراء، حتقيق أمحد نجايت وحممد النجار، عامل الكتب، مع

 بريوت.

  معرتك األقران يف إعجاز القرآن، للسيوطي، حتقيق عيل حممد البجاوي، دار الفكر

 املعارص، بريوت. وحتقيق أمحد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بريوت.

 ،أليب العالء الكرماين، حتقيق د. حمسن  مفاتيح األغاين يف القراءات واملعاين

 عبداحلميد، دار ابن حزم، بريوت.

  مفاتيح الغيب )تفسري الرازي(، لفخر الدين حممد، بن عمر الرازي، دار الكتب

 العلمية، بريوت.

  مفردات ألفاظ القرآن، تأليف أيب القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب

 ودي، دار القلم، دمشق.األصفهاين، حتقيق صفوان عدنان داو

 .مقالة كال، ألمحد بن فارس= رسالة كال يف الكالم والقرآن 

  املقنع يف معرفة مرسوم مصاحف أهل األمصار، أليب عمرو الداين، حتقيق نورة بنت

 حني احلميد، دار التدمرية، الرياض.

 سسة املكتفى يف الوقف واالبتدا، أليب عمرو الداين، حتقيق د. يوسف املرعشيل، مؤ

 الرسالة، بريوت.

  امللخص يف إعراب القرآن، للخطيب التربيزي )من يوسف إىل طه(، حتقيق د. فاطمة

 الراجحي، جملس النرش، جامعة الكويت، الكويت.

  ،من أرسار اللغة يف الكتاب والسنة )معجم لغوي ثقايف(، د. حممود حممد الطناحي

 املكتبة املكية، مكة.
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  واإلبتدا، ألمحد بن حممد بن عبدالكريم األشمون، حتقيق د. منار اهلدى يف بيان الوقف

 أمحد عيسى املعرصاوي، وأمحد عبدالرازق البكري، دار اإلمام الشاطبي، القاهرة. 

  .املنتهى، أليب الفضل حممد بن جعفر اخلزاعي )وفيه مخس عرشة قراءة(، حتقيق: د

 ف، املدينة النبوية.حممد شفاعت رباين، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشي

  ،منجد املقرئني ومرشد الطالبني، ملحمد بن حممد اجلزري، عناية عيل بن حممد العمران

 دار عامل الفوائد، مكة.

  ،املوضح يف التجويد، لعبدالوهاب بن حممد القرطبي، حتقيق د. غانم قدوري احلمد

 دار عامر، عامن.

 م نرص بن عيل الشريازي، حتقيق د. املوضح يف وجو  القراءات وعللها، البن أيب مري

 عمر محدان الكبييس، اجلامعة اخلريي لتحفيظ القرآن الكريم، جدة.

  ح ملذاهِب الُقراء واختالفهم يف الفتح واإلمالة، أليب عمرو عثامن بن سعيد املوضِّ

الداين، حتقيق: د. حممد شفاعت رباين، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، 

 وية.املدينة النب

  ،النبأ العظيم، نظرات جديدة يف القرآن، د. حممد عبداهلل دراز، عناية عمرو الرشقاوي

 مركز تفكر، مرص.

 .النحو القرآين قواعد وشواهد، د. مجيل أمحد ظفر، مطابع الصفا، مكة 

 .النحو وكتب التفسري، د. إبراهيم عبداهلل رفيدة، املنشأة العامة للنرش، ليبيا 

 ت العرش، البن اجلزري، حتقيق د. أيمن رشدي سويد، دار العوثاين، النرش يف القراءا

إسطنبول. وحتقيق د. خالد حسن أبو اجلود، دار ابن حزم، بريوت. وحتقيق د. السامل 

 حممد حممود الشنقيطي، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، املدينة النبوية. 

 دين البقاعي، عناية عبد الرزاق غالب نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور، لربهان ال

 املهدي، دار الكتب العلمية، بريوت. والطبعة اهلندية القديمة. 
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 .النكت يف إعجاز القرآن للرماين= ثالث رسائل يف إعجاز القرآن 

  النكت يف إعراب القرآن الكريم، أليب احلسن عيل بن فضال املجاشعي، دراسة وحتقيق

 يل، دار الكتب العلمية، بريوت.عبداهلل بن عبد القادر الطو

  ،النكت يف القرآن، نكت املعاين عىل آيات املثاين، أليب احلسن عيل بن فضال املجاشعي

 حتقيق د. إبراهيم احلاج عيل، مكتبة الرشد، الرياض.

  النكت والعيون )تفسري املاوردي(، أليب احلسن املاوردي البرصي، تعليق السيد بن

العلمية، بريوت. وحتقيق خَّض حممد خَّض، وزارة عبداملقصود، دار الكتب 

 األوقاف، الكويت.

 .النهر املاد من البحر املحيط، أليب حيان، حتقيق د. عمر األسعد، دار اجليل، بريوت 

  ،)نواهد األبكار وشوارد األفكار للسيوطي حاشية السيوطي عىل تفسري البيضاوي

 طنبول.للسيوطي، حتقيق ماهر أديب حبوش، دار اللباب، إس

  حاتم صالح  <هجاء مصاحف األمصار، أليب العباس بن عامر املهدوي، حتقيق

 الضامن، دار ابن اجلوزي، الدمام.

  الوجيز يف تفسري القرآن العزيز، أليب احلسن الواحدي، د. صفوان داوودي، دار

 القلم، دمشق.

 املوجود الوسيط يف تفسري القرآن املجيد، أليب احلسن الواحدي، حتقيق عادل عبد

 وآخرين، دار الكتب العلمية، بريوت.

  ،الوسيلة إىل كشف العقيلة )يف رسم املصحف(، لعلم الدين أيب احلسن السخاوي

 حتقيق د. موالي حممد اإلدرييس الطاهري، مكتبة الرشد، الرياض.

  الياءات املشددات يف القرآن الكريم وكالم العرب، ملكي بن أيب طالب القييس، حتقيق

 د حسن فرحات، دار عامر، عامن.د. أمح
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  ياقوتة الرصاط يف تفسري غريب القرآن، أليب عمر الزاهد غالم ثعلب، حتقيق د. حممد

بن يعقوب الرتكستاين، عامدة البحث العلمي، جامعة أم القرى، مكة، وطبعة مكتبة 

 العلوم واحلكم، املدينة املنورة.
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 لغة احلديث
 

 مصطفى صادق الرافعي، دار الكتاب العريب، بريوت.إعجاز القرآن والبالغة النبوية ، 

  إعراب احلديث النبوي، أليب البقاء العكربي، حتقيق عبد اإلله نبهان، دار الفكر

 املعارص، بريوت، ودار الفكر، دمشق.

  إعراب احلديث النبوي، أليب البقاء العكربي، حتقيق عبد اإلله نبهان، دار الفكر

 كر، دمشق.املعارص، بريوت، ودار الف

  التذييل والتذنيب عىل هناية الغريب، للسيوطي، حتقيق د. عبداهلل اجلبوري، دار

 الرفاعي، الرياض.

  التنبيه عىل األلفاظ التي وقع يف نقلها وضبطها تصحيف وخطأ يف تفسريها ومعانيها

وحترف يف كتاب الغريبني للهروي، أليب الفضل حممد بن نارص السالمي، كنوز 

 لرياض.إشبيليا، ا

  الدالئل عىل معاين احلديث باشالهد واملثل، أليب حممد القاسم بن ثابت العويف

الرسقسطي، حتقيق د. حممد احلاج خلف، الرابطة املحمدية للعلامء، دار األمان، 

 الرباط. وحتقيق د. حممد بن عبداهلل القناص، مكتبة العبيكان، الرياض.

 الصحيح، البن مالك األندليس،  شواهد التوضيح والتصحيح ملشكالت اجلامع

حتقيق طه حمسن، طبع وزارة األوقاف والشؤون الدينية العراقية. وحتقيق عبداهلل 

 ناصري، دار البشائر اإلسالمية، بريوت.

  ،شواهد التوضيح والتصحيح ملشكالت اجلامع الصحيح، البن مالك األندليس

لعراقية. وحتقيق عبداهلل حتقيق طه حمسن، طبع وزارة األوقاف والشؤون الدينية ا

 ناصري، دار البشائر اإلسالمية، بريوت.
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  ة يف إعراب الُعمَدة، لبدر الدين بن فرحون املدين، حتقيق مكتب اهلدي لتحقيق الُعدا

 الرتاث، دار اإلمام البخاري، الدوحة.

  عقود الزبرجد يف إعراب احلديث، للجالل السيوطي، حققه سلامن القضاة، دار

 ت.اجليل، بريو

  عقود الزبرجد يف إعراب احلديث، للجالل السيوطي، حققه سلامن القضاة، دار

 اجليل، بريوت.

  .غريب احلديث )املجلدة اخلامسة(، لإلمام أيب إسحاق، إبراهيم بن إسحاق احلريب

حتقيق ودراسة الدكتور سليامن بن إبراهيم بن حممد العايد، مركز البحث العلمي 

 بجامعة أم القرىوإحياء الرتاث اإلسالمي 

  ،غريب احلديث. تأليف ابن قتيبة عبد اهلل بن مسلم، حتقيق الدكتور عبد اهلل اجلبوري

 وزارة األوقاف باجلمهورية العراقية، مطبعة العاين، بغداد

  ج حديثه وعلرق عليه غريب احلديث. تأليف اإلمام ابن اجلوزي، وثق أصوله وخرر

 ر الكتب العلمية، بريوت، لبنانالدكتور عبد املعطي أمني قلعجي، دا

  غريب احلديث، أليب عبيد القاسم بن سالم، دار الكتاب العريب، طبعة مصورة عن

طبعة دائرة املعارف العثامنية. وكذلك التي بتحقيق الدكتور حسني حممد حممد رشف، 

 مراجعة لألستاذ عبد السالم هارون، جممع اللغة العربية، القاهرة.

 مام أيب سليامن محد بن حممد بن إبراهيم اخلطايب البستي. حتقيق غريب احلديث، لإل

 عبد الكريم إبراهيم العزباوي، مركز إحياء الرتاث اإلسالمي بجامعة أم القرى

  الغريبني يف القرآن واحلديث. تصنيف العالمة أمحد بن حممد اهلروي، حتقيق ودراسة

ازي، مكتبة نزار مصطفى أمحد فريد املزيدي، قدم له وراجعه الدكتور فتحي حج

 الباز، مكة املكرمة.
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  الفائق يف غريب احلديث، للعالمة جار اهلل حممود بن عمر الزخمرشي. حتقيق عيل حممد

 البجاوي وحممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعرفة، ودار الفكر، بريوت، لبنان.

 عة هنداوي، املجرد للغة احلديث، البن اللباد البغدادي، حتقيق أيب عبداهلل بن مج

 الفاروق للطباعة، القاهرة.

  جممع البحرين )يف لغة القرآن والسنة(، لفخر الدين الطرحيي النجفي، دار ومكتبة

 اهلالل، بريوت.

  املجموع املغيث يف غريبي القرآن واحلديث، أليب موسى األصفهاين، حتقيق

 عبدالكريم العزباوي، مركز البحث يف جامعة أم القرى.

 ار عىل صحاح اآلثار، للقايض عياض اليحصبي، ومعه تعقبات ابن مشارق األنو

قرقول يف املطالع، دار الكامل املتحدة، دمشق، بتمويل من مؤسسة سليامن الراجحي، 

 القاهرة. وحتقيق صالح أمحد الطويل، دار القلم، دمشق.

  معاجم غريب احلديث واألثر واالستشهاد باحلديث يف اللغة والنحو، د. السيد

 رشقاوي، مكتبة اخلانجي، القاهرة.ال

  املفصح املفهم املوضح امللهم ملعاين صحيح مسلم، أليب عبداهلل حممد بن حييى بن

 هشام اخلَّضاوي، حتقيق وليد أمحد حسني، الفاروق للطباعة، القاهرة.

  ،من أرسار اللغة يف الكتاب والسنة )معجم لغوي ثقايف(، د. حممود حممد الطناحي

 ية، مكة.املكتبة املك

  ،منال الطالب يف رشح طوال الغرءب، البن األثري، حتقيق د. حممود حممد الطناحي

 جامعة امللك عبدالعزيز بجدة، دار املأمون، دمشق.

  النهاية يف غريب احلديث واألثر، لإلمام جمد الدين أيب السعادات املبارك بن حممد

وقاف، قطر. ثم تصحيح طاهر اجلزري ابن األثري. حتقيق د. أمحد اخلراط، وزارة األ

أمحد الزاوي وحممود حممد الطناحي، مطبعة عيسى البايب احللبي بالقاهرة. وطبعة عيل 
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بن حسن احللبي )وهي مأخوذة من الطبعة السابقة مع إخراج مجيل(، دار ابن 

 اجلوزي، الدمام. 
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 لغة الفقه
 

  أيب بكر السيوطي )ت التاج يف إعراب مشكل املنهاج، جالل الدين عبدالرمحن بن

هـ(، حتقيق أمحد رجب أبو سامل.الكويت: دار الضياء، مرص، دار األصالة.  177

ويليه: درا التاج يف إعراب مشكل املنهاج، للسيوطي. وبذيله: حوايش ابن القاسم 

 العبادي الشافعي عىل درا التاج. 

 لداية، دار الفكر حترير التنبيه، للنووي، حتقيق د. حممد رضوان الداية ود. فايز ا

 املعارص، بريوت.

 .هتذيب األسامء واللغات، للنووي، حتقيق د. عبدو عيل كوشك، دار البشائر، بريوت 

  ،حوايش ابن القاسم العبادي الشافعي عىل درا التاج= تاج يف إعراب مشكل املنهاج

 جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي. 

 للسيوطي= تاج يف إعراب مشكل املنهاج، جالل درا التاج يف إعراب مشكل املنهاج ،

 الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي. 

  الزاهر يف غريب ألفاظ اإلمام الشافعي، أليب منصور، حممد بن أمحد األزهري. دراسة

 وحتقيق الدكتور عبد املنعم طوعي بشنايت، دار البشائر اإلسالمية

 ،)عارضه أليب حاتم أمحد بن محدان الرازي،  الزينة )يف الكلامت اإلسالمية العربية

بأصوله وعلق عليه حسني بن فيض اهلل احلرازي، مركز الدراسات والبحوث اليمني، 

 وحتقيق سعيد الغانمي، دار اجليل. صنعاء.

  زينة العرائس من الطرف والنفائس فيام يتخرج عىل األصول النحوية من الفروع

يق د. صفوت عبداهلادي، دار النوادر، الفقهية، ليوسف بن حسن املقديس، حتق

 دمشق.
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  رشح لغة ترصيف ابن احلاجب، لفخر الدين عثامن بن عيل ابن خطيب جربين )ت

 هـ(، حتقيق عبداهلل عبدالقادر الطويل.القاهرة، دار طغراء، دار الثقافة. 121

  شفاء الغليل يف رشح لغات خمترص الشيخ خليل، أليب احلسن عيل بن حممد املنويف

هـ(، حتقيق وتوثيق أمحد بن عبدالكريم نجيب.نواكشوط، دار  121ملالكي )ت ا

 املذهب.

 .غلط الضعفاء من الفقهاء البن بري= أربعة كتب يف التصحيح اللغوي 

  الكوكب الدري فيام يتخرج عىل األصول النحوية من الفروع الفقهية، جلامل الدين

 امن.اإلسنوي، حتقيق د. حممد حسن عواد، دار عامر، ع

 .املسائل السفرية، البن هشام األنصاري، حتقيق د. عيل البواب، مكتبة املنار، األردن 

  املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري للرافعي، أليب العباس الفيومي، حتقيق

عبدالعظيم الشناوي. وحتقيق د. أيمن الشوا، دار الفيحاء ودار املنهل، دمشق. وحتقيق 

 لة العاملية. وطبعة مكتبة لبنان، بريوت.عادل مرشد، دار الرسا

 .املطلع عىل أبواب املقنع، ملحمد بن أيب الفتح البعيل، املكتب اإلسالمي، بريوت 

 .املطلع عىل ألفاظ الروض املربع، د. تركي بن سعود الذيايب، دار ابن اجلوزي، الدمام 
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 اللحن )األخطاء اللغوية(
 

  :إصالح غلط املحدثني للخطايب، وغلط أربعة كتب يف التصحيح اللغوي، وهي

الضعفاء من الفقهاء البن بري، وسهم األحلاظ يف وهم األلفاظ البن احلنبيل، وخري 

الكالم يف التقيص عن أغالط العوام البن بايل، حتقيق د. حاتم صالح الضامن، عامل 

 الكتب، بريوت.

 م حممد هارون، إصالح املنطق، البن السكيت، حتقيق أمحد حممد شاكر وعبدالسال

 طبع دار املعارف بمرص. وطبعة بتحقيق د. فخر الدين قباوة، مكتبة لبنان، بريوت.

  إصالح غلط املحدثني، أليب سليامن اخلطايب، حتقيق د. حاتم الضامن، مؤسسة

 أربعة كتب يف التصحيح اللغوي.الرسالة. وطبع يف: 

 البن احلنبيل، حت ، ام فيام أصاب فيه العواما قيق د. شعبان صالح، دار غريب، بحر العور

 القاهرة.

  تثقيف اللسان وتلقيح اجلنان، البن مكي الصقيل، حتقيق د. عبدالعزيز مطر، جلنة

 إحياء الرتاث، القاهرة.

  تصحيح التصحيف وحترير التحريف، لصالح الدين، خليل بن أيبك الصفدي. حققه

ور رمضان عبد التواب، وعلرق عليه وصنع فهارسه السيد الرشقاوي، راجعه الدكت

 مكتبة اخلانجي بالقاهرة

 .تصحيحات لغوية، لعبداللطيف الشويري، الدار العربية للكتاب، ليبيا 

  ،تصحيفات املحدثني، أليب هالل العسكري، حتقيق حممود أمحد مرية، دار البشائر

 بريوت.

 تقويم اللسان، البن اجلوزي، حتقيق عبدالعزيز مطر، دار املعارف، القاهرة. 

 .التكملة يف ما تلحن فيه العامة للجواليقي، مطبوع مع درة الغواص 
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  هتذيب إصالح املنطق. صنعة اخلطيب التربيزي، حتقيق الدكتور فخر الدين قباوة، دار

 اآلفاق اجلديدة، بريوت

  هتذيب اخلواص من درة الغواص للحريري، البن منظور، حتقيق د. عبداهلل احلسيني

 مكة.الربكايت، نادي مكة، 

  حوايش ابن بري وابن ظفر عىل درة الغواص يف أوهام اخلواص للحريري. دراسة

 وحتقيق الدكتور أمحد طه حسانني سلطان، مطبعة األمانة، القاهرة

  خري الكالم يف التقيص )التفيص( عن أغالط العوام، لعيل بن بايل القسطنطيني، حتقيق

طبع يف: أربعة كتب يف التصحيح د. حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، بريوت. و

 اللغوي.

  .درة الغواص ورشحها وحواشيها وتكملتها، أليب حممد، القاسم بن عيل احلريري

حتقيق وتعليق عبداحلفيظ فرغيل عيل القرين، دار اجليل ببريوت ومكتبة الرتاث 

ية، اإلسالمي بالقاهرة. وحتقيق د. عبداهلل بن عيل احلسيني الربكايت، املكتبة الفيصل

 مكة.

  رشح ما يقع فيه التصحيف والتحريف. تأليف أيب أمحد، احلسن بن عبد اهلل بن سعيد

العسكري، حتقيق عبد العزيز أمحد، نرش مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي وأوالد  

 بمرص.

  ،عقد اخلالص يف نقد كالم اخلواص، البن احلنبيل، حتقيق د. هناد حسويب صالح

 وت.مؤسسة الرسالة، بري

  ،ما تلحن فيه العامة، املنسوب إىل أيب احلسن الكسائي، حتقيق د. رمضان عبدالتواب

 مكتبة اخلانجي، القاهرة.

 .معجم األخطاء الشائعة، ملحمد العدناين، مكتبة لبنانـ بريوت 

 .معجم األغالط اللغوية املعارصة. تأليف حممد العدناين، مكتبة لبنان، بريوت 



مرتبة على العلوم -3441رمضان  -اإلبرازة الثانية  – ، وأهم طبعاهتاالعربية والتفسري كتب اللغة   

 

111 

 

 

 البالغة
 

 العامة كتب البالغة
 

  أرسار البالغة. تأليف اإلمام الشيخ أيب بكر، عبد القاهر بن عبدالرمحن بن حممد

اجلرجاين النحوي، قرأ  وعلرق عليه أبو فهر حممود حممد شاكر، النارش: دا املدين 

 بجد . 

  هـ(، حتقيق  511أفانني البالغة، أليب القاسم احلسني بن حممد الراغب األصبهاين )ت

ن، أروقة للدراسات والنرش.عمر ماجد ا نَوي، عاما  لسِّ

  ،إيضاح اإليضاح، جلامل الدين اآلقرسائي، حتقيق ميالد القذايف، مكتبة الشعب

 مرصاته، ليبيا.

  اإليضاح يف علوم البالغة، للخطيب القزويني. رشح وتعليق وتنقيح الدكتور حممد

يل ببريوت. وهو مطبوع عبد املنعم خفاجي، املكتبة األزهرية للرتاث، وطبعة دار اجل

 أيًضا يف رشوح التلخيص.

  بغية اإليضاح لتلخيص املفتاح يف علوم البالغة للخطيب القزويني، لعبداملتعال

 الصعيدي، مكتبة اآلداب، القاهرة.

 .البالغة العالية، لعبداملتعال الصعيدي، مكتبة اآلداب، القاهرة 

 لرمحن حسن حنبكة امليداين، دار البالغة العربية )أسسها وعلومها وفنوهنا(، لعبدا

 القلم، دمشق.

 .البالغة امليرسة، د. عبدالعزيز بن عيل احلريب، دار ابن حزم، بريوت 

 .البالغة فنوهنا وأفناهنا، د. فضل حسن عباس، دار الفرقان، ودار النفائس 

 .البالغة، للمربد، حتقيق د.رمضان عبدالتواب، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة 
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 ان يف علم املعاين والبديع والبيان، لرشف الدين الطيبي، حتقيق د. هادي مطر التبي

 اهلاليل، عامل الكتب، بريوت.

  حترير التحبري، البن أيب اإلصبع املرصي، حتقيق د. حفني سليم رشف، املجلس األعىل

 للشؤون الإلسالمية، مرص.

 متون البيان واألدب.تلخيص املفتاح )يف البالغة(، ملحمد بن عبدالرمحن القزويني = 

  التلخيص يف علوم البالغة، للخطيب القزويني، ضبط عبدالرمحن الربقوقي، دار

 الفكر العريب، القاهرة.

  .جواهر البالغة، ألمحد اهلاشمي، حتقيق د. حممد التونجي، مكتبة املعارف، بريوت

 وحتقيق د. حممد الصيميل، املكتبة العرصية، بريوت.

  الثالثة فنون )يف البالغة(، لعبدالرمحن األخَّضي= متون البيان اجلوهر املكنون يف

 واألدب.

  حاشية السيالكويت عىل املطول للتفتازاين، لعبداحلكيم السيالكويت، حتقيق حممد السيد

 عثامن، دار الكتب العلمية، بريوت.

  ،دار احلاشية عىل املطول للتفتازاين، للسيد الرشيف اجلرجاين، اعتناء د. رشيد أعريض

 الكتب العلمية، بريوت.

 .حسن الصياغة يف فنون البالغة، هلارون عبدالرازق، دار الظاهرية، الكويت 

  حلية اللب املصون برشح اجلوهر املكنون يف الثالثة فنون املعاين والبيان والبديع، أمحد

هـ(، حتقيق أمحد نبوي، القاهرة، دار الصالح.  7711بن عبداملنعم الدمنهوري )ت 

 يق إلياس قبالن، بريوت، دار الكتب العلمية.وحتق

  ،دروس البالغة، حلنفي ناصف وآخرين، عناية أمحد السنويس أمحد، دار ابن حزم

 بريوت.
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  دالئل اإلعجاز. تأليف الشيخ اإلمام أيب بكر، عبد القاهر بن عبد الرمحن اجلرجاين

 انجي بالقاهرة، النحوي، قرأ  وعلرق عليه أبو فهر، حممود حممد شاكر، مكتبة اخل

 .زبدة البالغة، ملحمد بن عبدالزيز نصيف، دار طيبة اخلَّضاء، مكة 

  رشح التلخيص، ملحمد بن حممد البابريت، حتقيق د. حممد مصطفى صوفية، املنشأة

 العامة للنرش، ليبيا.

  رشح السعد )خمترص املعاين يف علوم البالغة(، اعتناء صالح رايض الشمري، دار

 ويت. وهو مطبوع يف رشوح البالعة.الظاهرية، الك

 .رشح عقود اجلامن يف علم املعاين والبيان، للسيوطي، دار الفكر، بريوت 

  .رشوح التلخيص، وتشتمل عىل: خمترص سعد الدين التفتازاين عىل تلخيص املفتاح

ومواهب الفتاح يف رشح تلخيص املفتاح، البن يعقوب املغريب. وعروس األفراح يف 

فتاح، لبهاء الدين السبكي. واإليضاح للخطيب القزويني. وحاشية رشح تلخيص امل

 الدسوقي عىل رشح التفتازاين يف تلخيص املفتاح.

  عروس األفراح يف رشح تلخيص املفتاح، لبهاء الدين السبكي، حتقيق د. عبداحلميد

 هنداوي، املكتبة العرصية، بريوت. وهو مطبوع يف رشوح التلخيص. 

 د مصطفى املراغي، املكتبة العرصية، بريوت.علوم البالغة، ألمح 

  فيض الفتاح عىل حوايش رشح تلخيص املفتاح، لعبدالرمحن الرشبيني، مطبعة مدرسة

 والدة عباس األول.

  مائة املعاين والبيان )يف البالغة(، ملحب الدين بن الشحنة احللبي، حتقيق د. حايف

 البيان واألدب. النبهان، دار الظاهرية، الكويت. وطبعت يف: متون

  متون البيان واألدب، وتشمل: السمرقندية )يف االستعارة(، أليب القاسم الليثي

السمرقندي. وملحة البيان )يف االستعارة(، لزين املرصفي. ومنظومة الطبالوي )يف 

االستعارة( ملنصور الطبالوي. ومنظومة السجاعي )يف املجاز(، ألمحد السجاعي. 
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قات املجاز، لسليامن املزين. ومائة املعاين والبيان )يف وحسن املجاز بضبط عال

البالغة(، ملحب الدين احللبي. وتلخيص املفتاح )يف البالغة(، ملحمد بن عبدالرمحن 

القزويني. واجلوهر املكنون يف الثالثة فنون )يف البالغة(، لعبدالرمحن األخَّضي. 

جيي. والمية العرب )المية والرسالة الوضعية العضدية لعضد الدين عبدالرمحن األ

 الشنفرى( للشنفرى. دار ابن حزم، بريوت.

 .)خمترص السعد عىل التلخيص= رشح السعد )خمترص املعاين 

 .)خمترص املعاين للسعد التفتازين= رشح السعد )خمترص املعاين 

  املطول عىل التلخيص، لسعد الدين التفتازاين، حتقيق د.عبدالعزيز السامل ود. أمحد

 ، مكتبة الرشد، الرياض.السديس

  مفاتيح العلوم، للخوارزمي، حممد بن أمحد بن يوسف. حققه إبراهيم األبياري، دار

 الكتاب العريب، بريوت.

 حتقيق نعيم زرزور، دار الكتب يوسف بن حممد بن عيل السكاكيمفتاح العلوم، ل ،

 ريوت.العلمية، بريوت. وحتقيق د. عبداحلميد هنداوي، دار الكتب العلمية، ب

  مواهب الفتاح يف رشح تلخيص املفتاح، البن يعقوب املغريب= مطبوع يف رشوح

 التلخيص.

 .موجز البالغة، ملحمد الطاهر بن عاشور، دار أضواء السلف، الرياض 
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 كتب البالغة اخلاصة
 

 .اإلعجاز البالغي، ملحمد حممد أبو موسى، مكتبة وهبة، القاهرة 

 عتز، اعتنى بنرش  وتعليق املقدمة والفهارس إغناطيوس البديع. تصنيف عبد اهلل بن امل

 دار املسرية، بريوت.مكتبة املثنى، بغداد، وطبعة كراتشقوفسكي، 

 .حتليل اجلملة الفعلية= دراسات ونصوص لغوية 

 .حسن املجاز بضبط عالقات املجاز، لسليامن املزين= متون البيان واألدب 

 لم املعاين، ملحمد حممد أبو موسى، مكتبة خصائص الرتكيب، دراسة حتليلة ملسائل ع

 وهبة، القاهرة.

 .السمرقندية )يف االستعارة(، أليب القاسم الليثي السمرقندي= متون البيان واألدب 

 .علم املعاين، دراسة بالغية ونقدية ملسائل علم املعاين، د. بسيوين عبدالفتاح فيود 

  العلمي، العراق.معجم املصطلحات البالغية، د. أمحد مطلوب،املجمع 

 .ملحة البيان )يف االستعارة(، لزين املرصفي= متون البيان واألدب 

 .منظومة السجاعي )يف املجاز(، ألمحد السجاعي= متون البيان واألدب 

 .منظومة الطبالوي )يف االستعارة( ملنصور الطبالوي= متون البيان واألدب 
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 اإلعجاز وبالغة القرآن
 

 د حممد أبو موسى، مكتبة وهبة، القاهرة.اإلعجاز البالغي، ملحم 

 .إعجاز القرآن والبالغة النبوية، مصطفى صادق الرافعي، دار الكتاب العريب، بريوت 

  إعجاز القرآن، أليب بكر حممد بن الطيب الباقالين، حتقيق د. السيد أمحد صقر، دار

 املعارف، القاهرة.

 حتقيق د. السيد أمحد صقر، دار إعجاز القرآن، أليب بكر حممد بن الطيب الباقالين ،

 املعارف، القاهرة.

  ،بديع القرآن، البن أيب األصبع املرصي، حتقيق حفني حممد رشف، مكتبة هنضة مرص

 القاهرة.

 .بيان إعجاز القرآن للخطايب= ثالث رسائل يف إعجاز القرآن 

 يق حممد ثالث رسائل يف إعجاز القرآن، للرماين واخلطايب وعبدالقاهر اجلرجاين، حتق

 خلف اهلل أمحد ود. حممد زغلول سالم، دار املعارف، القاهرة.

  اجلامن يف تشبيهات القرآن، أليب القاسم عبداهلل بن ناقيا البغدادي، حتقيق د. حممد

 رضوان الداية، دار الفكر، دمشق.

  ،جواهر القرآن ونتائج الصنعة، جلامع العلوم عيل بن احلسني الباقويل األصبهاين

 د. حممد أمحد الدايل، دار القلم، دمشق.حتقيق 

 .الرسالة الشافية لعبدالقاهر اجلرجاين= ثالث رسائل يف إعجاز القرآن 

  معرتك األقران يف إعجاز القرآن، للسيوطي، حتقيق عيل حممد البجاوي، دار الفكر

 املعارص، بريوت. وحتقيق أمحد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بريوت.

 القرآن للرماين= ثالث رسائل يف إعجاز القرآن. النكت يف إعجاز 
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 النقد
 

  البديع يف نقد الشعر، ألسامة بن منقذ. بتحقيق الدكتور أمحد أمحد بدوي والدكتور

 حامد عبد املجيد، اجلمهورية العربية املتحدة، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي.

  ،البن األثري نرص اهلل بن حممد اجلامع الكبري يف صناعة املنظوم من الكالم واملنثور

 اجلزري، حتقيق مصطفى جواد، املجمع العلمي، العراق.

  الطراز املتضمن ألرسار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز. تأليف السيد اإلمام حييى بن

دار الكتب ضبط حممد عبدالسالم شاهني، محزة بن عيل بن إبراهيم العلوي اليمني، 

 العلمية، بريوت، لبنان.

 مدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقد . تأليف أيب عيل احلسن بن رشيق القريواين الع

األزدي، حققه وفصله وعلق حواشيه حممد حميي الدين عبد احلميد، دار اجليل، 

 بريوت. وحتقيق د. النبوي شعالن، مكتبة اخلانجي.

 كتور عبد عيار الشعر. تأليف أيب احلسن، حممد بن أمحد بن طباطبا العلوي، حتقيق الد

العزيز نارص املانع، دار العلوم للطباعة والنرش. وحتقيق د. طه احلاجريود. حممد 

 زغلول سالم، رشكة فن الطباعة، القاهرة.

  م له وعلرق عليه الدكتور قواعد الشعر، أليب العباس، أمحد بن حييى، ثعلب. حققه وقدر

 رمضان عبد التواب، النارش مكتبة اخلانجي بالقاهرة.

 ثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر، لضياء الدين بن األثري، حتقيق حممد حميي الدين امل

عبداحلميد، املكتبة العرصية، بريوت. وحتقيق أمحد احلويف وبدوي طبانة، دار الرفاعي، 

 الرياض.
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  نقد الشعر، أليب الفرج قدامة بن جعفر. حتقيق وتعليق الدكتور حممد عبد املنعم

 العلمية، بريوت، لبنان خفاجي، دار الكتب

 .نقد الشعر، لقدامة بن جعفر، حتقيق كامل مصطفى، مكتبة اخلانجي، القاهرة 

  الوساطة بني املتنبي وخصومه، لعيل بن عبدالعزيز اجلرجاين، حتقيق حممد أبو الفضل

 إبراهيم وعيل حممد البجاوي، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة.
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 تاريخ البالغة
 

  املفرتى عليها بني األصالة والتبعية، د. فضل حسن عباس، دار النور، بريوت.البالغة 

 .البالغة تطور وتاريخ، شوقي ضيف، دار املعارف، القاهرة 
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 األدب
 

 كتب األدب
 

  ،أخبار أيب القاسم الزجاجي. حتقيق الدكتور عبد احلسني املبارك، دار الرشيد للنرش

 واإلعالم.اجلمهورية العراقية، وزارة الثقافة 

  أدب اخلواص يف املختار من بالغات قبائل العرب وأخبارها وأنساهبا وأيامها. تأليف

احلسني بن عيل بن احلسني الوزير املغريب، أعدر  للنرش محد اجلارس، دار الياممة للبحث 

 والرتمجة والنرش.

 ؤسسة أدب الكاتب، أليب حممد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة، حتقيق حممد الدايل، م

 الرسالة.

  تاب، أليب بكر الصويل، حتقيق سمري إبراهيم صالح، وإرشاف إبراهيم أدب الكُّ

 صالح، دار البشائر، بريوت.

  ،األزمنة واألمكنة ألمحد بن حممد املرزوقي، حتقيق حممد نايف الدليمي، عامل الكتب

 بريوت. 

 لدكتور عبد العزيز األغاين، أليب الفرج األصفهاين. حتقيق عبد الكريم العزباوي وا

 مطر، إرشاف حممد أبو الفضل إبراهيم، اهليئة العامة املرصية للكتاب

  هـ(، حتقيق  511أفانني البالغة، أليب القاسم احلسني بن حممد الراغب األصبهاين )ت

ن، أروقة للدراسات والنرش. نَوي، عاما  عمر ماجد السِّ

 ،طبعة لويس شيخو. وحتقيق موفق  األلفاظ الكتابية، لعبدالرمحن بن عيسى اهلمذاين

 صالح الشيخ، مؤسسة الرسالة، بريوت.

 .األلفاظ، البن مرزبان الباحث، حتقيق د. حامد صادق قنيبي، دار البشري، عامن 
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  أمايل ابن احلاجب، أليب عمرو، عثامن بن احلاجب. دراسة وحتقيق الدكتور فخر

ن، األردن، ود ر، عامر  ار اجليل، بريوت، لبنانصالح سليامن قدارة، دار عامر

  أمايل ابن الشجري، هلبة اهلل احلسني العلوي، حتقيق حممود حممد الطناحي، مكتبة

 اخلانجي، القاهرة.

  أمايل الزجاجي= األمايل من الفوائد واألخبار. وقد حقق جزًءا منها عبد السالم

 هارون، دار اجليل، بريوت.

 لرشيف املرتىض عيل بن احلسني املوسوي أمايل املرتىض غرر الفوائد ودرر القالئد، ل

العلوي. حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، عيس البايب احللبي 

 ورشكا .

  أمايل املرزوقي. تأليف أيب عيل أمحد بن حممد بن احلسن املرزوقي، حتقيق الدكتور حييى

 وهيب اجلبوري، دار الغرب اإلسالمي.

 ،عن أيب عبد اهلل حممد بن العباس اليزيدي. مطبعة جملس دائرة  األمايل لليزيدي

 املعارف العثامنية بحيدر آباد.

  األمايل من الفوائد واألخبار، أليب القاسم الزجاجي، حتقيق د. حممد خري البقاعي، دار

 الغرب اإلسالمي، بريوت.

  م له وخدمه حممد األمايل، تأليف أيب عيل إسامعيل بن القاسم القايل البغدادي، قدر

عبداجلواد األصمعي، ويليه الذيل والنوادر للمؤلف، وكتاب التنبيه أليب عبيد 

 البكري. دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان.

  هـ(، مجع وحتقيق ودراسة  211األمايل، أليب عبداهلل احلسني بن أمحد بن خالويه )ت

 حممد عيل عطا، الكويت، مالمح للنرش.
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 تأليف أيب حيان التوحيدي، وهو جمموع مسامرات يف فنون شتى اإلمتاع واملؤانسة .

حارض هبا الوزير أبا عبد اهلل العارض يف نحو أربعني ليلة، صححه وضبطه ورشح 

 غريبه أمحد أمني وأمحد الزين، جلنة التأليف والرتمجة والنرش.

 ارة إيضاح الشعر، أليب عيل الفاريس، حتقيق حسن هنداوي، دار القلم بدمشق، ود

 العلوم ببريوت.

  ،البصائر والذخائر، أليب حيان التوحيدي. حتقيق الدكتورة وداد القايض، دار صادر

 بريوت.

  هبجة املَجالس وأنس امُلجالِس، البن عبدالرب، حتقيق حممد مريس اخلويل، دار الكتب

 العلمية، بريوت.

 أليب عثامن عمرو بن بحر ا ،) جلاحظ. حتقيق ورشح عبد البيان والتبيني )البيان والتبنيُّ

 السالم هارون، مكتبة اخلانجي، القاهرة

  حترير التحبري، البن أيب اإلصبع املرصي، حتقيق د. حفني سليم رشف، املجلس األعىل

 للشؤون الإلسالمية، مرص.

  ،حتفة املعرب وطرفة املغرب، لعبداملعنم بن صالح التيمي، حتقيق د. حسن أبو السعود

 هرة.مكتبة اآلداب، القا

  ،التذكرة احلمدونية، البن محدون البغدادي، حتقيق د. إحسان عباس، دار صادر

 بريوت.

  التذكرة الفخرية، للصاحب هباء الدين املنشئ اإلربيل. حتقيق الدكتور حاتم صالح

 الضامن، دار البشائر للطباعة والنرش والتوزيع

 ربد، وضع حواشيه خليل التعازي واملراثي. أليب العباس حممد بن يزيد املعروف بامل

 منصور، دار الكتب العلمية، بريوت.
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  التمثيل واملحارضة، أليب منصور، عبد امللك بن حممد بن إسامعيل الثعالبي. حتقيق

 عبد الفتاح حممد احللو، الدار العربية للكتاب

 د التنبيه عىل أوهام أيب عيل يف أماليه. تأليف اإلمام اللغوي أيب عبيد، عبد اهلل بن عب

 العزيز البكري،  مطبعة دار الكتب املرصية بالقاهرة.

  التنبيه عىل رشح مشكالت احلامسة. صنفه إمام العربية أبو الفتح عثامن بن جني، حققه

الدكتور حسن حممود هنداوي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الكويت التنبيه 

هلل بن بري املرصي، حتقيق واإليضاح عامر وقع يف الصحاح. تأليف أيب حممد، عبد ا

وتقديم مصطفى حجازي، مراجعة عىل النجدي ناصف، اهليئة العامة املرصية 

 للكتاب. 

  ثامر القلوب يف املضاف واملنسوب، أليب منصور، عبد امللك بن حممد بن إسامعيل

 الثعالبي النيسابوري. حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعارف

  الدين، أيب بكر بن عيل بن حممد بن حجة احلموي. حتقيق ثمرات األوراق، لتقي

 وتعليق حممد أبو الفضل إبراهيم، املكتبة العرصية، صيدا، بريوت

  اجلامع الكبري يف صناعة املنظوم من الكالم واملنثور، البن األثري نرص اهلل بن حممد

 اجلزري، حتقيق مصطفى جواد، املجمع العلمي، العراق.

 كايف واألنيس الناصح الشايف، أليب الفرج، املعاىف بن زكريا اجلليس الصالح ال

 النهرواين اجلريري. دراسة وحتقيق حممد مريس اخلويل والدكتور إحسان عباس.

  اجلامن يف تشبيهات القرآن، أليب القاسم عبداهلل بن ناقيا البغدادي، حتقيق د. حممد

 رضوان الداية، دار الفكر، دمشق.

 ح والنوادر، أليب إسحاق احُلرْصي القريواين، دار اجليل، بريوت.مجع اجلواهر يف املل 

  جنى اجلنتني يف متييز نوعي املثنيني، ملحمد أمني املحبي، حتقيق جلنة حتقيق الرتاث يف

 دار الرتاث العريب، دار اآلفاق، بريوت.
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  جواهر األدب يف أدبيات وإنشاء لغة العرب، ألمحد اهلاشمي، حتقيق جلنة من

يني، منشورات مؤسسة املعارف، بريوت. وحتقيق د. يوسف الصمييل، املكتبة اجلامع

 العرصية، بريوت.

  ،جواهر القرآن ونتائج الصنعة، جلامع العلوم عيل بن احلسني الباقويل األصبهاين

 حتقيق د. حممد أمحد الدايل، دار القلم، دمشق.

 حتقيق نظيم حمرم حاشية عىل رشح بانت سعاد البن هشام، لعبدالقادر البغدادي ،

 خواجة، املعهد األملاين، بريوت.

  حدائق السحر يف دقائق الشعر، لرشيد الدين الوطواط، ترمجة إبراهيم الشواريب، اهليئة

 العامة لشؤون املطابع األمريية، مرص.

 .احلديقة، ملحب الدين اخلطيب، دار العاصمة 

 يق ورشح عبدالسالم حممد احليوان. تأليف أيب عثامن، عمرو بن بحر اجلاحظ، بتحق

 هارون، مؤسسة التاريخ العريب، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان. 

  خاص اخلاص. تأليف عبد امللك بن حممد بن إسامعيل الثعالبي، رشحه وعلرق عليه

 مأمون بن حميي الدين اجلنان، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان.

  بكر بن حجة احلموي، حتقيق عصام شقيو، دار خزانة األدب وغاية األرب، أليب

 ومكنبة اهلالل، بريوت.

  خزانة األدب ولب لسان العرب، لعبد القاهر بن عمر البغدادي، حتقيق عبد السالم

 هارون، مكتبة اخلانجي، القاهرة.

  ،ربيع األبرار  يف نصوص األخبار. تأليف أيب القاسم، حممود بن عمر الزخمرشي

 مهنا، منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت، لبنان.حتقيق عبد األمري 

  ،الرسالة املوضحة يف ذكر رسقات أيب الطيب املتنبي وساقط شعر ، أليب عيل اخلامتي

 حتقيق د. حممد يوسف نجم، دار صادر ببريوت.
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  ،روضة العقالء ونزهة الفضالء، البن حبان، حتقيق حممد عايش موسى، دار أروقة

طبعات(. ثم حتقيق طارق بن عبدالواحد بن عيل، دار ابن اجلوزي، عامن )أكمل ال

 الدمام. 

  زهر اآلداب وثمر األلباب، أليب إسحاق إبراهيم بن عيل احلرصي القريواين.رشحه

عيل حممد البجاوي، مصطفى البايب احللبي. وضبط زكي مبارك، حققه وزاد يف 

 دار اجليل.تفصيله وضبطه ورشحه حممد حميي الدين عبد احلميد، 

  زهر األكم يف األمثال واحلكم، للحسن اليويس. حققه الدكتور حممد حجي والدكتور

حممد األخَّض،  منشورات معهد األبحاث والدراسات للتعريب، الرشكة اجلديدة دار 

 الثقافة، الدار البيضاء، املغرب

 بنرش   الزهرة )النصف األول(. تأليف أيب بكر حممد بن سليامن األصفهاين، اعتنى

الدكتور لويس نيكل البوهيمي، بمساعدة الشاعر األديب إبراهيم عبد الفتاح طوقان، 

 طبع يف مطبعة اآلباء اليسوعيني يف بريوت

  ،عارضه الزينة )يف الكلامت اإلسالمية العربية(، أليب حاتم أمحد بن محدان الرازي

والبحوث اليمني، بأصوله وعلق عليه حسني بن فيض اهلل احلرازي، مركز الدراسات 

 وحتقيق سعيد الغانمي، دار اجليل. صنعاء.

  ،رس الفصاحة. تأليف أيب حممد عبد اهلل بن حممد بن سعيد بن سنان اخلفاجي احللبي

حققه وعلرق عليه ووضع فهارسه الدكتور النبوي عبد الواحد شعالن، دار قباء 

 للطباعة والنرش والتوزيع، القاهرة

 لة ابن زيدون. تأليف مجال الدين بن نباتة املرصي، حتقيق رسح العيون يف رشح رسا

 حممد أبو الفضل إبراهيم

  سقط الزند، طبعة د. السعيد السيد ِعبادة، معهد املخطوطات، باسم: سقُط الزند

وضوُء . ثم طبعة مع رشوح السقط، مطبعة دار الكتب املرصية يف مخسة أجزاء. 
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ضاح يف رشح سقط الزند وضوئه للخطيب وحتقيق د. فخر الدين قباوة باسم: اإلي

 التربيزي. وطبعة )دار بريوت دار صادر(.

  سمط الآليل يف رشح أمايل القايل أليب عبيد البكري، لعبد العزيز امليمني، جلنة التأليف

والرتمجة والنرش، القاهرة. األمايل للقايل، والآليل للبكري، والسمط للميمني. ويف 

 وهو رشح لذيل أمايل القايل ولصلة ذيله( للميمني. آخر السمط )ذيل الآليل، 

  ،رشوح محاسة أيب متام دراسة موازنة يف مناهجها وتطبيقها، الدكتور حممد عثامن عيل

 دار األوزاعي، بريوت.

 .الشعر والشعراء، البن قتيبة، حتقيق ورشح أمحد حممد شاكر، دار املعارف، مرص 

 عيل القلقشندي، حتقيق عبدالقادر زكار،  صبح األعشى يف صناعة اإلنشا، ألمحد بن

 وزارة الثقافة، دمشق.

  ،صناعة الُكتراب، أليب جعفر النحاس، حتقيق بدر أمحد ضيف، دار العلوم العربية

 بريوت.

  ،الصناعتني الكتابة والشعر. تصنيف أيب هالل احلسن بن عبد اهلل بن سهل العسكري

براهيم، دار إحياء الكتب العربية، عيسى حتقيق عيل حممد البجاوي وحممد أبو الفضل إ

 البايب احللبي ورشكا .

  الطراز املتضمن ألرسار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز. تأليف السيد اإلمام حييى بن

دار الكتب ضبط حممد عبدالسالم شاهني، محزة بن عيل بن إبراهيم العلوي اليمني، 

 العلمية، بريوت، لبنان.

  عبدربه، حتقيق أمحد أمني وآخرين، جلنة التأليف والرتمجة العقد )الفريد(، البن

 والنرش، القاهرة. وتصحيح حممد سعيد العريان.
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  العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقد . تأليف أيب عيل احلسن بن رشيق القريواين

األزدي، حققه وفصله وعلق حواشيه حممد حميي الدين عبد احلميد، دار اجليل، 

 . النبوي شعالن، مكتبة اخلانجي.بريوت. وحتقيق د

  عيار الشعر. تأليف أيب احلسن، حممد بن أمحد بن طباطبا العلوي، حتقيق الدكتور عبد

العزيز نارص املانع، دار العلوم للطباعة والنرش. وحتقيق د. طه احلاجريود. حممد 

 زغلول سالم، رشكة فن الطباعة، القاهرة.

 اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري، حتقيق منذر  عيون األخبار. تأليف أيب حممد، عبد

حممد سعيد أبو شعر، املكتب اإلسالمي، بريوت. ثم حتقيق جلنة بدار الكتب املرصية، 

 مطبعة دار الكتب املرصية بالقاهرة.

  ،جة، حتقيق عبد الكريم الدجييل الفتح عىل أيب الفتح. تأليف حممد بن أمحد بن فورر

 رة الثقافة واإلعالم، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد.سلسلة خزانة الرتاث، وزا

  فرحة األديب يف الرد عىل ابن السريايف يف رشح أبيات سيبويه، أليب حممد األعرايب

املقلب باألسود الغندجاين. حققه وقدم له الدكتور حممد عيل سلطاين، دار قتيبة ، 

 دمشق.

 ،حتقيق د. عبدالزهاب التازي، وزارة  الفصوص، أليب العالء صاعد الربعي البغدادي

 األوقاف، اململكة املغربية.

  م له وعلرق عليه الدكتور قواعد الشعر، أليب العباس، أمحد بن حييى، ثعلب. حققه وقدر

 رمضان عبد التواب، النارش مكتبة اخلانجي بالقاهرة.

 ،املجمع  كنز الكتاب ومنتخب اآلداب، أليب إسحاق البونيس، حتقيق د. حياة قارة

 الثقايف ، ديب.

  ،لباب اآلداب. تأليف األمري أسامة بن منقذ، حتقيق أمحد حممد شاكر، مكتبة السنة

 الدار السلفية لنرش العلم، القاهرة.
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  .لباب اآلداب،  أليب منصور، عبد امللك بن حممد بن إسامعيل الثعالبي النيسابوري

 لبنانحتقيق أمحد حسن لبج، دار الكتب العلمية، بريوت، 

  ،املبهج يف تفسري أسامء شعراء احلامسة. صنعة شيخ العربية أيب الفتح، عثامن بن جني

 تقديم وحتقيق الدكتور حسن هنداوي، دار القلم بدمشق ودار املنارة ببريوت

  متون البيان واألدب، وتشمل: السمرقندية )يف االستعارة(، أليب القاسم الليثي

الستعارة(، لزين املرصفي. ومنظومة الطبالوي )يف السمرقندي. وملحة البيان )يف ا

االستعارة( ملنصور الطبالوي. ومنظومة السجاعي )يف املجاز(، ألمحد السجاعي. 

وحسن املجاز بضبط عالقات املجاز، لسليامن املزين. ومائة املعاين والبيان )يف 

بن عبدالرمحن البالغة(، ملحب الدين احللبي. وتلخيص املفتاح )يف البالغة(، ملحمد 

القزويني. واجلوهر املكنون يف الثالثة فنون )يف البالغة(، لعبدالرمحن األخَّضي. 

والرسالة الوضعية العضدية لعضد الدين عبدالرمحن األجيي. والمية العرب )المية 

 الشنفرى( للشنفرى. دار ابن حزم، بريوت.

 ري، حتقيق حممد حميي الدين املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر، لضياء الدين بن األث

عبداحلميد، املكتبة العرصية، بريوت. وحتقيق أمحد احلويف وبدوي طبانة، دار الرفاعي، 

 الرياض.

  ،جمالس العلامء، أليب القاسم الزجاجي، حتقيق عبد السالم هارون، مكتبة اخلانجي

 القاهرة.

  املعارف، القاهرة.جمالس ثعلب، أليب العباس ثعلب، حتقيق عبد السالم هارون، دار 

  املجالس، أليب عبداهلل حممد بن عبداهلل اخلطيب، حتقيق د. غانم قدوري احلمد، دار

 عامر، عامن.
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  .جممع األمثال، أليب الفضل، أمحد بن حممد بن أمحد بن إبراهيم النيسابوري امليداين

لسنة حققه وفصله وضبط غرائبه وعلق حواشيه حممد حميي الدين عبد احلميد، مطابع ا

 املحمدية.

 .جمموعة املعاين، لعبدالسالم هارون، دار اجليل، بريوت 

  املحاسن واألضداد. تأليف أيب عثامن، عمرو بن بحر اجلاحظ البرصي، النارش مكتبة

 اخلانجي بالقاهرة

  حمارضات األدباء وحماورات الشعراء والبلغاء، للراغب األصفهاين، أليب القاسم

 فهاين. حتقيق د. رياض مراد، دار صادر، بريوت. حسني بن حممد الراغب األص

  ،املحارضات واملحاورات، للسيوطي، حتقيق د. حييى اجلبوري، دار الغرب اإلسالمي

 بريوت.

 .املحارضات، لليويس، دار الغرب اإلسالمي، بريوت 

  املحب واملحبوب واملشموم واملرشوب. تأليف الرسي بن أمحد الرفراء، حتقيق مصباح

 مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق غالونجي،

  ابة أيب جعفر، حممد بن حبيب، رواية أيب سعيد، احلسن املحرب، للعالمة اإلخباري النسر

بن احلسني السكري. اعتنى بتصحيح الكتاب الدكتورة إيلز  ليختن شتيرت، منشورات 

 دار اآلفاق اجلديدة، بريوت

 بشيهي، حتقيق د. إبراهيم صادر، املستطرف يف كل فن مستظرف، لشهاب الدين األ

 دار صادر، بريوت.

 .مصادر الشعر اجلاهيل وقيمتها التارخيية، د. نارص الدين األسد، دار اجليل، بريوت 

  م له الدكتور ثروت عكاشة، دار املعارف، البن قتيبة أيب عبد اهلل بن مسلم. حققه وقدر

 املعارف، 
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 بن عيل بن شيث القريش، حتقيق حممد  معامل الكتابة ومغانم اإلصابة، لعبدالرحيم

 حسني شمس الدين، دار الكتب العلمية، بريوت.

  معجم األمثال العربية، رياض عبداحلميد مراد، جامعة اإلمام حممد بن سعود

 اإلسالمية، الرياض.

  ،معجم الرتاكيب والعبارات االصطالحية العربية القديم منها واملولد، أمحد أبو أسعد

 اليني، بريوت.دار العلم للم

  مقاتل الطالبيني، أليب الفرج األصفهاين. رشح وحتقيق السيد أمحد صقر، منشورات

 الرشيف الريض

  من غاب عنه املطرب. تأليف العامل العالمة أيب منصور، عبد امللك بن حممد بن

ح بكامل الدقة  إسامعيل الثعالبي النيسابوري، قد رُشحت بعض ألفاظه اللغوية وُصحِّ

 ناء بمعرفة حممد بن سليم اللبابيدي، املكتبة العثامنية ببريوتواالعت

  من نثر الدر، للوزير الكاتب أيب سعد، منصور بن احلسني اآليب. اختار النصوص

م هلا وعلرق عليها مظهر احلجي، منشورات وزارة الثقافة يف اجلمهورية العربية  وقدر

 السورية، دمشق.

 ع حممد بن املبارك بن حممد بن ميمون، حتقيق منتهى الطلب من أشعار العرب، مج

 ورشح الدكتور حممد نبيل طريفي، دار صادر، بريوت.

  ،املوشح يف مآخذ العلامء عىل الشعراء. تأليف أيب عبيد اهلل، حممد بن عمران املرزباين

 عنيت بنرش  مجعية نرش الكتب بالقاهرة، املطبعة السلفية 

 منصور بن احلسني اآليب، حتقيق حممد عيل قرنة،  نثر الدر، للوزير الكاتب أيب سعد

 مراجعة عيل حممد البجاوي، نرش اهليئة املرصية العامة للكتاب، القاهرة.

  نشوار املحارضة وأخبار املذاكرة، أليب عيل التنوخي، حتقيق عبود الشاجلي، دار

 صادر، بريوت.
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 ري نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب. تأليف الشيخ  أمحد بن حم مد املقا

 التلمساين، حققه الدكتور إحسان عباس، دار صادر، بريوت

  ،هناية األرب يف فنون األدب. تأليف شهاب الدين أمحد بن عبد الوهاب النويري

حتقيق عبد املجيد ترحيني، منشورات حممد عيل بيضون، دار الكتب العلمية، بريوت، 

 وطبعة دار الكتب، القاهرة. لبنان.

 ملتنبي وخصومه، لعيل بن عبدالعزيز اجلرجاين، حتقيق حممد أبو الفضل الوساطة بني ا

 إبراهيم وعيل حممد البجاوي، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة.

 

 



مرتبة على العلوم -3441رمضان  -اإلبرازة الثانية  – ، وأهم طبعاهتاالعربية والتفسري كتب اللغة   

 

111 

 

 

 

 دواوين الشعر
 

  االختيارين. صنعة األخفش األصغر، حتقيق الدكتور فخر الدين قباوة، مؤسسة

 الرسالة.

 األبياري، يف محد شوقي(، بتحقيق إبراهيم األعامل الكاملة ألمحد شوقي )ديوان أ

 بريوت.، ( أجزاء71)

  التذكرة السعدية يف األشعار العربية. تأليف حممد بن عبد الرمحن بن عبد املجيد

 العبيدي، حتقيق عبد اهلل اجلبوري، املكتبة األهلية، بغداد.

 ن جني. حققه التامم يف تفسري أشعار هذيل مما أغفله أبو سعيد السكري، أليب الفتح ب

وقدم له أمحد القييس وخدجية احلديثي وأمحد مطلوب، راجعه الدكتور مصطفى 

 جواد، مطبعة العاين، بغداد. وحتقيق د. أمحد عالم، مطبعة آرت الين.

  مجهرة أشعار العرب يف اجلاهلية واإلسالم. تأليف أيب زيد حممد بن أيب اخلطاب

كتور حممد عيل اهلاشمي، مطبوعات القريش، حققه وعلق عليه وزاد يف رشحه الد

 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

 .محاسة أيب متام= احلامسة أليب متام 

  .محاسة الُبْحرُتي= احلامسة للبحرتي 

  احلامسة البرصية. لصدر الدين عيل بن أيب الفرج البرصي، حتقيق ورشح ودراسة

 هرة. الدكتور عادل سليامن مجال،  مكتبة اخلانجي، القا

 .محاسة اخلالديني، حتقيق د. السيد حممد يوسف الباكستاين 

  احلامسة الشجرية. تأليف ابن الشجري هبة اهلل بن عيل بن محزة العلوي احلسني، حتقيق

 عبد املعني امللوحي وأسامء احلميص، منشورات وزارة الثقافة، دمشق.
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  حتقيق د. حممد رضوان الداية، احلامسة املغربية، ألمحد بن عبدالسالم اجلراوي التادليـ

 دار الفكر املعارص، بريوت.

 .احلامسة بتفسري ابن فارس، حتقيق هادي حسن محودي، عامل الكتب، بريوت 

 .احلامسة، أليب متام، طبعة جامعة اإلمام بتحقيق د. عبداهلل عسيالن 

 أمحد احلامسة، أليب عبادة، الوليد بن البحرتي. حتقيق الدكتور حممد إبراهيم حور و

 حممد عبيد، هيئة أبو ظبي للثقافة والرتاث )املجمع الثقايف(.

 دار صادر، بريوت 

  الدر الفريد وبيت القصيد، ملحمد املستعصمي، حتقيق د. كامل سلامن اجلبوري، درا

 الكتب العلمية، بريوت.

 .ديوان ابن أمحر الباهيل= شعر عمرو بن أمحر 

 عباس بن جريج. حتقيق الدكتور حسني ديوان ابن الرومي، أيب احلسن، عيل بن ال

 نصار، دار الكتب والوثائق العلمية، القاهرة.

 . ديوان ابن زيدون، حتقيق عيل عبد العظيم، دار هنضة مرص، بالقاهرة 

 ديوان ابن مقبل. عني بتحقيقه الدكتور عزة حسن، دار الرشق العريب، بريوت 

 .ديوان ابن ميادة= شعر ابن ميادة 

 َويل، حتقيق حممد حسن آل ياسني.ديوان أيب األسو  د الدُّ

  ديوان أيب الطب املتنبي، العرف الطيب لليازجي، دار صادر ببريوت. وطبعة

 عبدالوهاب عزام، جلنة التأليف والرتمجة والنرش بالقاهرة.

 .ديوان أيب الَعَتاِهَية، حتقيق شكري فيصل 

 ديب الرياض. وطبعة حممد ديوان أيب النجم العجيل، صنعة عالء الدين أغا، النادي األ

 أديب عبد الواحد مجران، مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق.
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  ،ديوان أيب متام، برشح اخلطيب التربيزي، حتقيق حممد عبد  عزام، دار املعارف

 القاهرة.

  م له ووضع فهارسه سوهام املرصي، عني ديوان أيب ذويب اهلذيل. رشحه وقدر

م له الدكتو  ر ياسني األيويب، املكتب اإلسالميبمراجعته وقدر

  ان املهزمي البرصي، بتحقيق الشيخ ديوان أيب طالب بن عبد املطلب. صنعة أيب هفر

 حممد حسن آل ياسني، منشورات دار ومكتبة اهلالل

  ديوان أيب قيس، صيفيِّ بن األسلت األويس اجلاهيل. دراسة ومجع وحتقيق الدكتور

 ، القاهرة، مطبعة السنة املحمديةحسن حممد باجود ، مكتبة الرتاث

 .ديوان أيب ُنَواس، حتقيق ايفالد فاغنر، طبعة املعهد األملاين للدراسات اإلسالمية 

 .ديوان أمحد شوقي= املوسوعة الشوقية 

 .ديوان األَْحَوص، مجع وحتقيق د. عادل سليامن 

 اب ديوان األخطل، حتقيق د. فخر الدين قباوة. ورشح راجي األسمر، دار الكت

 العريب، بريوت. 

  ديوان األسود بن يعفر. صنعه الدكتور نوري محودي القييس، وزارة الثقافة واإلعالم

 العراقية، املؤسسة العامة للصحافة والطباعة، مطبعة اجلمهورية.

  ،ديوان األعشى الكبري ميمون بن قيس. رشح وتعليق الدكتور حممد حممد حسني

 النارش مكتبة اآلداب باجلامميز

 يوان الُبْحرُتي، حتقيق حسن كامل الصرييف، دار املعارف، القاهرة.د 

  ديوان احلطيئة برواية ورشح ابن السكيت. حتقيق الدكتور نعامن حممد أمني طه، مكتبة

 اخلانجي بالقاهرة

  ديوان اخلرنق بنت بدر، رواية أيب عمرو بن العالء، حتقيق يرسي عبد الغني، دار

 قيق د. حسني نصار، مطبعة دار الكتب املرصية بالقاهرة.الكتب العلمية، بريوت. وحت
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  ديوان الراعي النمريي. مجعه وحققه راينهرت فايربت، املعهد األملاين لألبحاث

 الرشقية، بريوت 

  ،ديوان الزخمرشي )ديوان جار اهلل الزخمرشي(، حتقيق فاطمة اخليمي، دار صادر

 بريوت.

 د اهلل، حممد بن إدريس الشافعي. مجع وحتقيق ديوان الشافعي، اإلمام الفقية أبو عب

 ودراسة الدكتور جماهد مصطفى هبجت، دار القلم، دمشق

  ديوان الشامخ بن رضار الذبياين. حققه ورشحه صالح الدين اهلادي، دار املعارف

 بمرص.

  نَْفرى، حتقيق د. عيل نارص غالب، وراجعها د. عبدالعزيز املانع، وأرشف ديوان الشر

ا الشيخ محد اجلارس، وعنواهنا: شعر الشنفرى األزدي، أليب فيد مؤرج عىل طبعه

 .ويس، وهي من مطبوعات جملة العربالسد

 .اح، حتقيق د. عزة حسن، دمشق ِرمر
 ديوان الطِ

  ديوان العباس بن مرداس، مجع وحتقيق حييى اجلبوري، نرش مديرية الثقافة العامة يف

 العراقية، بغداد.وزارة الثقافة واإلعالم يف اجلمهورية 

  ديوان العجاج، رواية األصمعي ورشحه، عني بتحقيقه عزة حسن، دار الرشق

 العريب، بريوت.

 مجيل اجلبييل، دار صادر،  ديوان العرجي. مجعه وحققه ورشحه الدكتور سجيع

 .بريوت

 .ديوان القتال الكاليب، حتقيق إحسان عباس، دار الثقافة، بريوت 

 راهيم السامرائي وأمحد مطلوب، دار الثقافة، بريوت.ديوان القطامي. حتقيق إب 

  ديوان الكميت بن زيد األسدي. مجع ورشح وحتقيق الدكتور حممد نبيل طريفي، دار

 صادر، بريوت.
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  ،َبعي، حتقيق حسن كامل الصرييف، معهد املخطوطات العربية س الضُّ ديوان امُلَتَلمِّ

 القاهرة.

 ب الَعْبدي، حتقيق حسن كامل الصرييف، معهد املخطوطات العربية،  ديوان املثقِّ

 القاهرة.

 .)عدي، ضمن )شعراء أمويون  ديوان امُلَخبرل السر

 .)ار األسدي الفقعيس، ضمن )شعراء أمويون  ديوان املرر

 مرو بن حرملة. ديوان املرقَِّشني، املرقِّش األكرب عمرو بن سعد، واملرقِّش األصغر ع

 .حتقيق كارين صادر

 بن رضار الغطفاين، حتقيق خليل إبراهيم العطية، مطبعة أسعد، بغداد. ديوان املزرد 

  ديوان املعاين، أليب هالل العسكري، حتقيق النبوي عبدالواحد شعالن، مؤسسة

 العلياء. ثم حتقيق أمحد سليم غانم، دار الغرب اإلسالمي.

 نباري. عني ديوان املفضليات مع رشٍح وافٍر أليب حممد، القاسم بن حممد بن بشار األ

بطبعه ومقابلة نسخه وتذييله بحواٍش وروايات لعدة لغويني وعلامء كارلوس يعقوب 

 اليل، مطبعة اآلباء اليسوعيني، بريوت

  .ديوان النابغة اجلعدي، مجعه وحققه ورشحه الدكتور واضح عبد الصمد، دار صادر

 وانظر: شعر النابغة اجلعدي. 

 كري فيصل، وهي برشح ابن السكيت، دار الفكر. ديوان النابغة الذبياين، حتقيق د. ش

 وحتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعارف، القاهرة.

 .ديوان النجايش احلارثي= شعر النجايش احلارثي 

  ديوان النمر بن تولب العكيل. مجع ورشح وحتقيق الدكتور حممد نبيل طريفي، دار

 صادر، بريوت.
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 عة دار الرتاث، بتحقيق عبد الستار فراج. ثم طبعة ديوان اهلذليني برشح العسكري، طب

 دار الكتب.

  ديوان امرئ القيس، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعارف، القاهرة. وطبعة

قها أنور عليان، وحممد الشوابكة، وصدرت عن مركز  ري، حقر برشح أيب سعيد السكر

 زايد للرتاث والثقافة.

 عه وحققه ورشحه الدكتور سجيع مجيل اجلبييل، دار ديوان أمية بن أيب الصلت. مج

 .صادر، بريوت

 .)ديوان أنس بن زنيم، ضمن )شعراء أمويون 

  ديوان أوس بن حجر. حتقيق ورشح الدكتور حممد يوسف نجم، دار بريوت للطباعة

 والنرش، بريوت.

 .ار بن ُبْرد، حتقيق حممد الطاهر بن عاشور، تونس  ديوان َبشر

 يب خازم األسدي. عني بتحقيقه الدكتورة عزة حسن، مطبوعات ديوان برش بن أ

 .مديرية إحياء الرتاث القديم بوزارة الثقافة واإلرشاد القومي السورية، دمشق

 .ا، حتقيق عيل ذو الفقار شاكر، دار الغرب اإلسالمي  ديوان تأبرَط رَشًّ

  طه، دار املعارف، ديوان جرير، برشح حممد بن حبيب. حتقيق الدكتور نعامن حممد أمني

 .القاهرة

 .ديوان مجيل بثينة، حتقيق حسني نصار 

 .ديوان حاتم الطائي، رواية ابن الكلبي، حتقيق د. عادل سليامن، مكتبة اخلانجي 

 .ديوان حافظ إبراهيم، اعتناء أمحد أمني وآخرين، دار العودة، بريوت 

 حسن كامل  ديوان حسان بن ثابت ريض اهلل عنه، حتقيق وليد عرفات. وحتقيق

 الصرييف.

 .ديوان مُحَيد بن َثْور، صنعة العالمة امليمني، دار الكتب املرصية 
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 .ديوان دريد بن الصمة. حتقيق الدكتور عمر عبد الرسول، دار املعارف، القاهرة 

  ديوان ذي الرمة، غيالن بن عقبة العدوي، رشح اإلمام أيب نرص أمحد بن حاتم الباهيل

م له وعلرق عليه صاحب األصمعي، رواية اإل مام أيب العباس ثعلب. حققه وقدر

 الدكتور عبد القدوس أبو صالح، مؤسسة الرسالة.

  ديوان ربيعة بن مقروم الضبِّي. مجع وحتقيق متارض عبد القادر فيراض حرفوش، دار

 .صادر، بريوت، لبنان

 .ديوان زهري بن أيب ُسلمى = رشح ديوان زهري بن أيب سلمى 

 رِي الطائي= شعر زيد اخليل الطائي.ديوان زيِد اخل 

  ديوان سحيم، عبد بني احلسحاس. بتحقيق األستاذ عبد العزيز امليمني، مطبعة دار

 الكتب املرصية، القاهرة.

  ديوان سالمة بن جندل، صنعة حممد بن احلسن األحول. حتقيق الدكتور فخر الدين

 .ار الكتب العلمية، بريوت، لبنانقباوة، د

 ملتلمس الضبعي، رواية األثرم وأيب عبيدة عن األصمعي. عني بتحقيقه ديوان شعر ا

لعربية، معهد ورشحه والتعليق عليه حسن كامل الصرييف، جامعة الدول ا

 .املخطوطات العربية

  ديوان شعر املثقب العبدي. عني بتحقيقه ورشحه والتعليق عليه حسن كامل

 .العربية لعربية، معهد املخطوطاتالصرييف، جامعة الدول ا

  ديوان شعر حاتم بن عبد اهلل الطائي وأخبار . صنعة حييى بن مدرك الطائي، رواية

هشام بن حممد الكلبي، دراسة وحتقيق الدكتور عادل سليامن مجال، مطبعة املدين، 

 .املؤسسة السعودية بمرص، القاهرة



مرتبة على العلوم -3441رمضان  -اإلبرازة الثانية  – ، وأهم طبعاهتاالعربية والتفسري كتب اللغة   

 

111 

 

 

 ح األعلم ديوان َطَرَفة بن الَعْبد، حتقيق لطفي الصقال ودرية اخلطيب، وهي برش

الشنتمري، جممع اللغة العربية بدمشق، وأعادت طبعها إدارُة الثقافة والفنون يف دولة 

 البحرين بالتعاون مع املؤسسة العربية، بريوت.

  .ديوان طفيل الغنوي، رشح األصمعي. حتقيق حسان فالح أوغيل، دار صادر، بريوت

 وت.وحتقيق حممد عبد القادر أمحد، دار الكتاب اجلديد، بري

  ،ديوان عامر بن الطفيل، رواية أيب بكر، حممد بن القاسم األنباري عن أيب العباس

 أمحد بن حييى، ثعلب، دار صادر، بريوت.

 .ديوان عبدالرمحن بن حسان= شعر عبدالرمحن بن حسان 

 .بري األسدي بري األسدي= شعر عبداهلل بن الزر  ديوان عبداهلل بن الزر

 ر عبدة بن الطبيب.ديوان عبدة بن الطبيب = شع 

  ديوان عبيد اهلل بن قيس الرقيات، حتقيق ورشح حممد يوسف نجم، دار بريوت

 للطباعة والنرش، بريوت.

  ديوان َعبِيد بن األبرص، حتقيق املسترشق تشارلز اليل، داُر الكتب والوثائق القومية

ار، واعتمد فيها عىل طبعة املسترش ق اليل، مع بالقاهرة. وطبعة بإخراج د. حسني نصر

را  إضافة بعد القصائد والتعليقات، وطبعتها دار احللبي بالقاهرة، ثمر طبعتها مؤخر

 مكتبة الثقافة الدينيرة بالقاهرة.

  ديوان عدي بن زيد العبادي، حتقيق حممد جبار املعيبد، منشورات وزارة الثقافة

 واإلرشاد يف اجلمهورية العراقية، بغداد، سلسلة كتب الرتاث.

 وان عروة بن الورد، رشح ابن السكيت، حتقيق عبد املعني امللوحي، طبع وزارة دي

 الثقافة واإلرشاد القومي، سوريا.

  ة اخلطيب، وهي برشح قال ودرير ديوان علقمة بن عَبَدة الفحل، حتقيق لطفي الصر

 األعلم الشنتمري، دار الكتاب العريب بحلب.
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 لعاشور، ساعدت وزارة اإلعالم العراقية ديوان عامرة بن عقيل. مجعه وحققه شاكر ا

 .عىل نرش 

  ديوان عمر بن أيب ربيعة، بتحقيق حممد حميي الدين عبداحلميد. وانظر: رشح ديوان

 عمر بن أيب ربيعة.

 .ديوان عمرو بن أمحر = شعر عمرو بن أمحر 

 .ديوان عمرو بن شأس األسدي، حتقيق حييى اجلبوري، مطبعة اآلداب يف النجف 

  َْمرو بن َقِميَئة، حتقيق حسن كامل الصرييف، معهد املخطوطات العربية يف ديوان ع

 القاهرة. ثم طبعة بتحقيق د.خليل العطية، مكتبة عامل الكتب، بريوت.

  ة األديب. وطبعة بجمع وحتقيق ديوان َعْمرو بن ُكْلُثوم، حتقيق أيمن ميدان، نادي جدر

 د. عيل أبو زيد، دار سعد الدين، دمشق.

  عمرو بن معديكرب الزبيدي = شعر عمرو بن معديكرب.ديوان 

 .ديوان عنرتة بن شداد، بتحقيق حممد سعيد مولوي، املكتب اإلسالمي ببريوت 

 ديوان قيس بن اخلطيم. حتقيق الدكتو نارص الدين األسد، دار صادر، بريوت 

 .ديوان قيس بن ذريح )قيس لبنى(، حتقيق عبدالستار فراج 

 ة . مجعه ورشحه الدكتور إحسان عباس، نرش وتوزيع دار الثقافة، ديوان ُكَثريِّ عزر

 بريوت، لبنان.

  ديوان كعب بن مالك األنصاري. دراسة وحتقيق سامي مكي العاين، منشورات مكتبة

 النهضة، بغداد، مطبعة املعارف، بغداد.

  ،ديوان لبيد بن ربيعة العامري، حتقيق إحسان عباس، نرش وزارة اإلعالم يف الكويت

 مطبعة حكومة الكويت.

  حتقيق د. خليل العطية، وهي برواية هشام بن حممد ، ديوان َلِقيط بن َيْعَمر اإِلَياديا

 الكلبي، مكتبة عامل الكتب.



مرتبة على العلوم -3441رمضان  -اإلبرازة الثانية  – ، وأهم طبعاهتاالعربية والتفسري كتب اللغة   

 

111 

 

 

 .ديوان ليىل األخيلية. حتقيق ورشح الدكتور واضح الصمد، دار صادر، بريوت 

 عات مكتبة مرص، ديوان جمنون ليىل.مجع وحتقيق ورشح عبد الستار أمحد فراج، مطبو

 دار مرص للطباعة.

 .ديوان حممود غنيم= شعر حممود غنيم 

 .ديوان مهلهل بن ربيعة. رشح وتقديم طالل حرب، الدار العاملية 

 .ديوان نصيب بن رباح= شعر نصيب بن رباح 

  غ احلمريي. مجعه وحققه الدكتور عبد القدوس أبو صالح، مؤسسة ديوان يزيد بن مفرِّ

 الرسالة.

  .ثم طبعة بتحقيق: أمحد حممد عبيد، إصدار املجمع الثقايف بأبو ظبي. وأشهر الرياض

طبعات الديوان التي أخرجها العالمة عبد العزيز امليمني، ونرشها ضمن كتابه 

 الطرائف األدبية )فيها نقص(.

  رشح أشعار اهلذليني. صنعة أيب سعيد احلسن بن احلسني السكري، حققه عبد الستار

 عه حممود حممد شاكر، مكتبة دار العروبة، القاهرة.أمحد فراج، راج

  رشح احلامسة أليب القاسم الفاريس، مطبوع مع: رشوح محاسة أيب متام دراسة موازنة

 يف مناهجها وتطبيقها، الدكتور حممد عثامن عيل.

  رشح احلامسة، املنسوب أليب العالء املعري، حتقيق حسني حممد نقشه، دار الغرب

 ت.اإلسالمي، بريو

 .رشح احلامسة، لألعلم الشنتمري، حتقيق عيل املفضل محودان، دار الفكر، دمشق 

  ،رشح احلامسة، للتربيزي، حتقيق حممد حميي الدين عبداحلميد، مطبعة حجازي

 القاهرة.

 .رشح احلامسة، للمرزوقي، حتقيق عبدالسالم هارون وأمحد أمني، دار اجليل 
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 يب جعفر أمحد بن حممد النحاس، حتقيق أمحد رشح القصائد التسع املشهورات. صنعة أ

 خطاب، دار احلرية للطباعة، مطبعة احلكومة، بغداد.

  رشح القصائد السبع الطوال اجلاهليات، أليب بكر األنباري، حتقيق عبد السالم

 هارون، دار املعارف، القاهرة.

 دار وة، منشورات رشح القصائد العرش، للخطيب التربيزي، حتقيق فخر الدين قبا

 .اآلفاق اجلديدة

  رشح املعلقات السبع، للقايض أيب عبد اهلل احلسني بن أمحد الزوزين. تقديم عبد

 الرمحن املصطاوي، دار املعرفة، بريوت.

 .رشح املعلقات العرش، للخطيب القزويني، حتقيق فخر الدين قباوة 

 .رشح املفضليات = رشح اختيارات املفضل الضبي 

 بن األنباري، حتقيق كارلوس يعقوب اليل، مطبعة اآلباء  رشح املفضليات أليب بكر

 اليسوعيني. وحتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم.

  ،رشح ديوان أيب الطيب املتنبي، أليب البقاء العكربي، اعتناء مصطفى السقا وآخرين

 دار املعرفة، بريوت.

 اب العريب، رشح ديوان أيب متام، للخطيب التربيزي، اعتناء راجي األسمر، دار الكت

 بريوت.

  رشح ديوان احلامسة، أليب عيل أمحد بن حممد املرزوقي. نرش  أمحد أمني وعبد السالم

 هارون، دار اجليل، بريوت

  رشح ديوان احلامسة، للشيخ أيب زكريا حييى بن عيل التربيزي، الشهري باخلطيب. عامل

 .الكتب، بريوت

  عليه عبداهلل إسامعيل الصاوي.رشح ديوان الفرزدق. عني بجمعه وطبعه والتعليق 
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  ،رشح ديوان املتنبي. وضعه عبد الرمحن الربقوقي، النارشون دار الكتاب العريب

 بريوت.

  رشح ديوان ذي الرمة، البن خروف اإلشبييل، حتقيق د. عوض العولقي، نادي املدينة

 املنورة، املدينة النبوية.

 لقومية للطباعة والنرش، القاهرة، رشح ديوان زهري بن أيب سلمى، صنعة ثعلب، الدار ا

 مصورة عن طبعة دار الكتب.

 .رشح ديوان عمر بن أيب ربيعة، حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد، دار األندلس 

  رشح ديوان كعب بن زهري، صنعة اإلمام أيب سعيد بن احلسن بن احلسني بن عبيد اهلل

 .السكري. مطبعة دار الكتب والثائق القومية بالقاهرة

  رشح ديوان لبيد بن ربيعة العامري. حققه وقدم له الدكتور إحسان عباس، وزارة

 اإلرشاد واألنباء، الكويت. 

  رشح مقصورة ابن دريد وإعراهبا، للمهلبي، حتقيق د. حممد جاسم الدرويش، مكتبة

 الرشد بالرياض.

 رشوح سقط الزند، للتربيزي وابن السيد وصدر األفاضل، حتقيق مصطفى السقا 

 وآخرين، بإرشاف الدكتور طه حسني، اهليئة املرصية العامة للكتاب

 .شعر ابن ميادة، مجعه وحققه حنا مجيل حداد، مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق 

  م له الدكتور شوقي شعر األحوص األنصاري. مجعه وحققه عادل سليامن مجال، قدر

 .ضيف، مكتبة اخلانجي بالقاهرة

 لك، غياث بن غوث التغلبي. صنعة السكري، روايته عن أيب شعر األخطل، أيب ما

جعفر، حممد بن حبيب، حتقيق الدكتور فخر الدين قباوة، دار الفكر بدمشق ودار 

 الفكر املعارص ببريوت.

 .شعر اخلوارج. مجع وتقديم الدكتور إحسان عباس، دار الثقافة، بريوت 
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 72جمع العلمي العراقي، املجلد شعر النابغة اجلعدي، مجعه سليم النعيمي، جملة امل ،

 م.7166بغداد، 

  شعر النجايش احلارثي، مجعه سليم النعيمي، جملة املجمع العلمي العراقي، املجلد 

  شعر خداش بن زهري العامري. صنعة الدكتور حييى اجلبوري، مطبوعات جممع اللغة

 العربية بدمشق.

 ث(. مجعه وحققه الدكتور شعر خفاف بن ندبة السلمي، )خفاف بن عمري بن احلار

 نوري محودي القييس، مطبعة املعارف، بغداد.

  ،شعر ربيعة الرقي. صنعه زكي ذاكر العاين، منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي

 دمشق.

  ،شعر زهري بن أيب سلمى. صنعة األعلم الشنتمري، حتقيق الدكتور فخر الدين قباوة

 .منشورات دار اآلفاق اجلديدة، بريوت

  شعر زيد اخليل الطائي، مجٌع ودراسة وحتقيق. صنعة الدكتور أمحد خمتار البزرة، دار

 املأمون للرتاث، بريوت.

  ياحي. مجع وحتقيق ودراسة حممد فليح حسن اجلبوري، رند شعر ُسِحْيِم بن َوثِيٍل الرِّ

 للطباعة والنرش والتوزيع، دمشق، 

 .مجع وحتقيق ودراسة الدكتورة وفاء فهمي  شعر طيٍِّئ وأخبارها يف اجلاهلية واإلسالم

 .السنديوين، دار العلوم للطباعة والنرش

  ،شعر عبد الرمحن بن حسان األنصاري. مجع وحتقيق الدكتور سامي مكي العاين

 مطبعة املعارف، بغداد.

 شعر عبد اهلل بن الزبعرى. حتقيق الدكتور حييى اجلبوري، مؤسسة الرسالة، بريوت 

 بري األسدي. مجع وحتقيق الدكتور حييى اجلبوري، دار احلرية  شعر عبد اهلل بن الزر

 للطباعة، بغداد.
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  شعر عبد اهلل بن مهام السلويل. مجع وحتقيق ودراسة وليد حممد الرساقبي، مطبوعات

 .مركز مجعة املاجد للثقافة والرتاث، ديب

 رش ، دار شعر عبدة بن الطبيب، حتقيق حييى اجلبوري، ساعدت جامعة بغداد عىل ن

 الرتبية، بغداد.

  شعر عمرو بن أمحر الباهيل. مجعه وحققه الدكتور حسني عطوان، مطبوعات جممع

 .اللغة العربية بدمشق

  قه مطاع الطرابييش، مطبوعات جممع شعر عمرو بن معدي كرب الزبيدي. مجعه ونسر

 .اللغة العربية بدمشق

 القاهرة.شعر حممود غنيم، األعامل الكاملة، دار الغد العريب ، 

  ،شعر مزاحم العقييل. حتقيق الدكتور نوري محودي القييس وحاتم صالح الضامن

 مطبوعات مركز مجعة املاجد للثقافة والرتاث، ديب.

 .شعر نصيب بن رباح، مجع وتقديم داود سلوم، مكتبة األندلس، بغداد 

  والتوزيع، شعر هدبة بن اخلرشم العذري. الدكتور حييى اجلبوري، دار القلم للنرش

 الكويت.

 .ْثِريرة. صنعة حاتم صالح الضامن، مطبعة أسعد، بغداد  شعر يزيد بن الطر

 .شعراء إسالميون. الدكتور نوري محودي القييس، عامل الكتب ومكتبة النهضة العربية 

  شعراء النرصانية قبل اإلسالم، للويس شيخو. دار املرشق، بريوت )يف الكتاب

 جتاوزات كثرية(.

  أمويون، حتقيق نوري محودي القييس، عامل الكتب، بريوت، ومكتبة النهضة شعراء

 العربية، بغداد.
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  شعراء بني ُعَقْيٍل وشعرهم يف اجلاهلية واإلسالم حتى آخر العرص األموي، مجًعا

وحتقيًقا ودراسًة. تأليف الدكتور عبد العزيز بن حممد الفيصل، رشكة العبيكان 

 للطباعة والنرش، الرياض.

 صبح املنري يف شعر أيب بصري ميمون بن قيس بن جندل األعشى واألعشني اآلخرين. ال

 طبع يف مطبعة آدلف هلزهوسن، ونرش دار ابن قتيبة، الكويت.

  الصمة بن عبد اهلل لقشريي، حياته وشعر . مجعه وحققه ورشحه وصنع فهارسه

ن، األردن.الدكتور خالد عبد الرووف اجلرب، دار املناهج للنرش والتوزيع، ع  امر

  الطرائف األدبية )جمموعة دواوين وقصائد وخمتارات(. صححه وخرجه وعارضه

له عبد العزيز امليمني، مطبعة التأليف والنرش، القاهرة.  عىل النسخ املختلفة وذير

 .عرشة شعراء مقلون، صنعة  الدكتور حاتم صالح الضامن، نرش جامعة بغداد 

 ديوان املتنبي،. صنعة أيب الفتح، عثامن بن جني  الفرس، رشح ابن جني الكبري عىل

م له الدكتور رضا رجب، دار الينابيع، دمشق.  النحوي، حققه وقدر

  ،القصيدة احلرباوية، للَبَطيل النحوي، حتقيق د. محدي عبدالفتاح خليل، مكتبة اآلداب

 القاهرة. 

 .المية العرب )المية الشنفرى( للشنفرى= متون البيان واألدب 

 وع أشعار العرب، وهو مشتمل عىل ديوان روبة بن العجاج وعىل أبيات مفردات جمم

منسوبة إليه. اعتنى بتصحيحه وترتيبه وليم بن الورد الربويس، دار ابن قتيبة للطباعة 

 والنرش والتوزيع، الكويت.

 .خمتارات شعراء العرب، البن الشجري، حتقيق د. عيل البجاوي، دار اجليل، بريوت 

 يات احلامسة، أليب عبد اهلل النمري. حتقيق الدكتور عبد اهلل عبد الرحيم معاين أب

 .عسيالن، مطبعة املدين، املؤسسة السعودية بمرص

 .معلقة عمرو بن كلثوم برشح ابن كيسان= دراسات ونصوص لغوية 
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  ،املفضليات، للمفضل بن حممد الضبي، حتقيق أمحد حممد شاكر وعبد السالم هارون

 دار املعارف.

  ،من الشعر اإلسالمي احلديث، خمتارات من شعراء الرابطة، رابطة األدب اإلسالمي

 دار البشري، عامن.

  من شعر اجلهاد يف العرص احلديث، د. عبدالقدوس أبو صالح ود. حممد رجب

 البيومي، مؤسسة الرسالة، بريوت.

 يب ورشح املوسوعة الشوقية، األعامل الكاملة ألمري الشعراء أمحد شوقي، مجع وترت

 إبراهيم األبياري، دار الكتاب العريب، بريوت.

  املوضح يف رشح شعر أيب الطيب املتنبي. تصنيف الشيخ أيب زكريا، حييى بن عيل

التربيزي، دراسة وحتقيق الدكتور خلف رشيد نعامن، دار الشؤون الثقافية العامة، 

 آفاق عربية، بغداد، العراق.

 أيب متام، تعليق أنطون صاحلاين، دار الكتب نقائض جرير واألخطل، املنسوب إىل 

 العلمية، بريوت.

  نقائض جرير والفرزدق. تأليف أيب عبيدة، معمر بن املثنى التيمي البرصي، وضع

حواشيه خليل عمران املنصور، منشورات حممد عيل بيضون، دار الكتب العلمية، 

 .بريوت، لبنان

 بيب بن أوس الطائي. علق عليه الوحشيات، وهو احلامسة الصغرى، أليب متام ح

وحققه عبد العزيز امليمني الراجكويت، وزاد يف حواشيه حممود حممد شاكر، دار 

 .املعارف
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 الفكر األدبي

 

 .أباطيل وأسامر، ملحمود حممد شاكر، مطبعة املدين، القاهرة 

 .االجتاهات الوطنية يف األدب املعارص، ملحمد حممد حسني، مؤسسة الرسالة، بريوت 

 ت راية القرآن، ملصطفى صادق الرافعي، دار الكتاب العريب، بريوت.حت 

 .رسالة يف الطريق إىل ثقافتنا= املتنبي، ملحمود حممد شاكر 

 .املتنبي، ورسالة يف الطريق إىل ثقافتنا، ملحمود حممد شاكر، مكتبة اخلانجي، القاهرة 
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 النثر األدبي
 

 نرش حممد كرد عيل يف )رسائل البلغاء(. األدب الكبري واألدب الصغري، البن املقفع ،

 وطبعة دار صادر.

  البخالء، للجاحظ، حتقيق طه احلاجري، دار املعارف، القاهرة. وحتقيق ورشح د. عمر

 الطباع، دار ابن األرقم.

  حسن التوسل إىل صناعة الرتسل، لشهاب الدين احللبي، حتقيق د. أكرم عثامن

 يوسف، دار احلرية، بغداد.

 لصاهل والشاحج، أليب العالء املعري. نص حمقق مع مدخل تارخيي رسالة ا

 .وموضوعي، الدكتورة عائشة عبد الرمحن )بنت الشاطئ(، دار املعارف

  رسالة الغفران، أليب العالء املعري، ومعها نصٌّ حمقق من رسالة ابن القارح. حتقيق

 .القاهرةورشح الدكتورة عائشة عبد الرمحن )بنت الشاطئ(، دار املعارف، 

  رسالة املالئكة، إمالء الشيخ أيب العالء املعري. عني بتحقيقه ورشحه وضبطه

 .ومعارضته حممد سليم اجلندي، دار صادر، بريوت

 رسائل اجلاحظ. بتحقيق ورشح عبد السالم حممد هارون، مكتبة اخلانجي بالقاهرة 

  .عيل نجم عيسى، رسائل القايض الفاضل جمري الدين عبدالرحيم البيساين، حتقيق د

 دار الكتب العلمية، بريوت.

 .ييش، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم ِ  رشح مقامات احلريري للرشر

 .العربات، ملصطفى لطفي املنفلوطي، دار اجليل، بريوت 

 .كليلة ودمنة، حتقيق عبدالوهاب عزام، دار املعارف، ودار الرشوق 
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 م، نرش دار اجليل، بريوت. ثم طبعة مقامات احلريري، بتحقيق حممد أبو الفضل إبراهي

 دار صادر، بريوت.

  مقامات بديع الزمان اهلمذاين، مطبعة السعادة، القاهرة، بتحقيق حممد حميي الدين

 عبد احلميد.

 .النظرات، ملصطفى لطفي املنفلوطي، دار اجليل، بريوت 

 ق أبواب ه العالمة هنج البالغة املنسوب لعيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه. مجعه ونسر

الرشيف الريض، رشحه وضبط نصوصه اإلمام حممد عبد ، مؤسسة املعارف للطباعة 

 والنرش، بريوت.

 .وحي القلم، مصطفى صادق الرافعي، دار الكتاب العريب، بريوت 
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 تاريخ األدب
 

  أخبار أيب متام. تأليف أيب بكر حممد بن حييى الصويل، حققه وعلرق عليه خليل حممود

مد عبد  عزام، ونظري اإلسالم اهلندي، منشورات دار اآلفاق اجلديدة، عساكر، وحم

 بريوت.

  ،األدب احلجازي احلديث بني التقليد والتجديد، د. إبراهيم الفوزان، مكتبة اخلانجي

 القاهرة.

  ،األدب احلديث تاريخ ودراسات، د. حممد بن سعد بن حسني، مطابع الفرزدق

 الرياض.

 األديب، لياقوت احلموي، املطبوع باسم )معجم األدباء(،  إرشاد األريب إىل معرفة

 دار الفكر، بريوت. 

  ألقاب الشعراء، أليب جعفر بن حبيب، حتقيق د. عبدالسالم هارون )يف املجلد الثاين

 من نوادر املخطوطات(، مطبعة مصطفى البايب احللبي، القاهرة.

 مل، القاهرة.األوراق قسم أخبار الشعراء، أليب بكر الصويل، رشكة أ 

 .تاريخ آداب العرب، مصطفى صادق الرافعي، دار الكتاب العريب، بريوت 

 .تاريخ األدب العريب، سلسلة يف العصور، لشوقي ضيف، دار املعارف، القاهرة 

  دمية القرص وعرصة أهل العرص، أليب احلسن عيل بن احلسن بن عيل الباخرزي. حتقيق

 .والنرش دار الفكر العريب عبد الفتاح حممد احللو، ملتزم الطبع

 طبقات الشعراء، البن املعتز. حتقيق عبد الستار أمحد فراج، دار املعارف. 

  طبقات فحول الشعراء، البن سالم اجلمحي. قرأ  ورشحه حممود حممد شاكر، النارش

 دار املدين بجدة.
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  ،املحمدون من الشعراء وأشعارهم، جلامل الدين القفطي، حتقيق حسن معمري

ه وعارضه بنسخه املؤلف محد اجلارس، دار الياممة. وحتقيق د. رياض مراد، جممع راجع

 اللغة العربية بدمشق.

  .معجم األدباء )اسمه: إرشاد األريب إىل معرفة األديب(، لياقوت احلموي، حتقيق د

 إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي. = إرشاد األريب يف معرفة األديب.

 عمران املرزباين، حتقيق عبدالستار فراج، القاهرة، طبعة  معجم الشعراء، ملحمد بن

 احللبي. والطبعة التي بتهذيب املسترشق الدكتور سامل الكرنكوي.

  .املعمرون والوصايا، أليب حاتم السجستاين، مكتبة احللبي، القاهرة 

  من اسمه عمرو من الشعراء. تأليف أيب عبد اهلل، حممد بن داود بن اجلراح، حتقيق

كتور عبد العزيز بن نارص املانع، جامعة امللك سعود، من إصدارات كريس الد

 الدكتور عبد العزيز املانع لدراسات اللغة العربية وآداهبا.

  ،املؤتلف واملختلف يف أسامء الشعراء وكناهم وألقاهبم وأنساهبم وبعض شعرهم

ف كرنكو، لإلمام أيب القاسم احلسن بن برش اآلمدي. صححه وعلق عليه الدكتور 

 دار اجليل، بريوت.
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 األمثال
 

  أمثال العرب، تأليف املفضل بن حممد الضبي، قدم له وعلق عليه الدكتور إحسان

 عباس، دار الرائد العريب، بريوت، لبنان.

  م له األمثال، تأليف اإلمام احلافظ أيب عبيد القاسم بن سالم، حققه وعلرق عليه وقدر

 ، دار املأمون للرتاث.الدكتور عبد املجيد قطامش

  م له ووضع فهارسه الدكتور األمثال، أليب فيد، مؤرج بن عمرو السدويس. حققه وقدر

 رمضان عبد التواب، دار النهضة العربية للطباعة والنرش، بريوت.

  مجهرة األمثال. تأليف الشيخ األديب أيب هالل العسكري، حققه وعلق حواشيه

 .راهيم وعبد املجيد قطامشووضع فهارسه حممد أبو الفضل إب

  م له الدرة الفاخرة يف األمثال السائرة، لإلمام محزة بن احلسن األصبهاين. حققه وقدر

 ووضع حواشيه وفهارسه عبد املجيد قطامش، دار املعارف بمرص.

  األمثال لألصمعي، مجع وحتقيق د. حممد جبار املعيبد، وزارة الثقافة واإلعالم، دار

 العامة، بغداد.الشؤون الثقافية 

  األمثال، أليب فيد مؤرج بن عمر السدويس، حتقيق د. رمضان عبدالتواب، دار النهضة

 العربية، بريوت.

  سوائر األمثال عىل أفعل، حلمزة بن احلسن األصفهاين، حتقيق د. فهمي سعد، عامل

 الكتب، بريوت.

 اهلل توما، دار صادر، جممع األمثال، أليب الفضل أمحد بن حممد امليداين، حتقيق جان عبد

 بريوت. 
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  ،ي، حتقيق م جار اهلل حممود بن عمر الزخمرشيب القاسألاملستقىص يف أمثال العرب

ت مراقبة الدكتور حممد عبد املعيد كارين صادر، دار صادر، بريوت. ثم الطبعة التي حت

 .خان، مطبعة جملس دائرة املعارف العثامنية بحيدر آباد، اهلند

 لعربية، رياض عبداحلميد مراد، جامعة اإلمام حممد بن سعود معجم األمثال ا

 اإلسالمية، الرياض.

  ،معجم الرتاكيب والعبارات االصطالحية العربية القديم منها واملولد، أمحد أبو أسعد

 دار العلم للماليني، بريوت.

 ،نكتة األمثال، أليب الربيع سليامن بن موسى الكالعي، حتقيق د. عيل إبراهيم كردي 

 دار سعد الدين، دمشق.
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 العروض والقافية
 

 العروض
 

  هـ(،  225اإلقناع يف العروض وختريج القوايف، للصاحب إسامعيل بن عباد )ت

 حتقيق عدنان عمر اخلطيب.دمشق، دار رواد املجد، دار العصامء.

  أهدى سبيل إىل علمي اخلليل، ملحمود مصطفى، اعتناء د. حسني بركات، مكتبة

 اض. واعتناء حممد عبداملنعم خفاجي.الرشد، الري

  ،رشح الكافية الشافية يف علمي العروض والقافية، أليب العرفان حممد بن عيل الصبان

 حتقيق د. فتوح خليل، دار الوفاء، اإلسكندرية.

  ،عروض الورقة، أليب نرص إسامعيل اجلوهري، حتقيق د. حممد العلمي، دار الثقافة

 الدار البيضاء.

 ن جني، حتقيق د. حسني عبداجلليل يوسف، دار السالم، القاهرة. العروض، الب

 وحتقيق د. أمحد فوزي اهليب، دار القلم، الكويت.

  العروض، أليب احلسن الربعي، حتقيق د.  حممد أبو الفضل بدران، املعهد األملاين

 لألبحاث الرشقية، بريوت.

  ،املكتبة الفيصلية، مكة العروض، لألخفش األوسط، حتقيق د. أمحد حممد عبدالدايم

 املكرمة. 

  ،العروض، للربعي، حتقيق د. حممد أبو الفضل بدران، مجيعة املسترشقني األملانية

 بريوت.

  العيون الغامزة عىل خبايا الرامزة، لبدر الدين الدماميني، حتقيق احلساين حسن

 عبداهلل، مكتبة اخلانجي، القاهرة.
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  الزخمرشي، حتقيق د. فخر الدين قباوة، القسطاس يف علم العروض، أليب القاسم

 مكتبة املعارف، بريوت.

  كتاب يف علم العروض، أليب احلسن العرويض، حتقيق د. جعفر ماجد، دار الغرب

 اإلسالمي، بريوت.

 .خمترص يف العروض، للصاغاين، حتقيق د. يوسف بديوي، مكتبة الرتبية، بريوت 

 اشمي، حتقيق د. حممد التونجي، دار ميزان الذهب يف صناعة شعر العرب، ألمحد اهل

 مكتبة املعارف، بريوت. وحتقيق د. حسني عبداجلليل خليل.

  نزهة األبصار يف أوزان األشعار، ألمحد بن حممد األصبحي العنايب، حتقيق د. أمني

 عبداهلل سامل، دار الضياء، الكويت.

 قيق د. شعبان هناية الراغب يف رشح عروض ابن احلاجب، جلامل الدين اإلسنوي، حت

 صالح، دار اجليل، بريوت.

 .الوايف يف العروض والقوايف، للخطيب التربيزي، حتقيق د. فخر الدين قباوة 
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 القافية
 

 .تلقيب القوايف وتلقيب حركاهتا البن كيسان= دراسات ونصوص لغوية 

 لرياضالشايف يف علم القوايف البن القطاع. حتقيق الدكتور صالح العايد، دار إشبيليا، ا 

  ،الفصول يف القوايف، أليب حممد سعيد بن املبارك بن الدهان، حتقيق د. صالح العايد

 دار إشبيليا، الرياض.

  القوايف، تأليف أيب احلسن سعيد بن مسعد األخفش، عني بتحقيقه الدكتور عزة

حسن، وزارة الثقافة والساحة واإلرشاد القومي، مطبوعات مديرية إحياء الرتاث 

 .مشقالقديم، د

 .القوايف، لإلربيل، حتقيق د. عبداملحسن القحطاين، الرشكة العربية للنرش 

 .القوايف، للقايض التنوخي، حتقيق الدكتور عوين عبد الرووف، مكتبة اخلانجي، مرص 

 .خمترص القوايف، البن جني، حتقيق د. حسن شاذيل فرهود، دار الرتاث، القاهرة 

 أسامئها، البن جني، حتقيق د. أمحد عالم،  املُْعِرب رشح قوايف األخفش واشتقاق

 مطبعة آرت الين. 

  الوايف بمعرفة القوايف، ألمحد بن حممد األصبحي العنايب، حتقيق د. نجاة نويل، املجلس

 العلمي، جامعة إلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
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 الضرائر الشعرية
 

  حممد،  دار األندلس رضائر الشعر، البن عصفور اإلشبييل. حتقيق السيد إبراهيم

 للطباعة والنرش والتوزيع.

  ،رضائر الشعر، للقزاز القريواين، حتقيق حممد زغلول سالم وآخر، منشأة املعارف

 اإلسكندرية.

 .الَّضائر اللغوية يف الشعر اجلاهيل، د. عبدالعال شاهني، دار الرياض للنرش، الرياض 

 م املصلح الكبري السيد حممود شكر الَّضائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر. تأليف اإلما

اآللويس، رشحه حممد هبجة االزي البغدادي، املكتبة العربية ببغداد واملطبعة السلفية 

 بمرص، القاهرة.

  رضورة الشعر )قطعة من رشح السريايف لكتاب سيبويه(، حتقيق د. رمضان

 عبدالتواب، دار النهضة العربية، بريوت.

 نقدية، د. عبدالوهاب حممد العدواين، جامعة املوصل. الَّضورة الشعرية دراسة لغوية 

  ،الَّضورة الشعرية يف النحو العريب، د. حممد محاسة عبداللطيف، مكتبة دار العلوم

 القاهرة.

  م له وصنع فهارسه الدكتور ما جيوز للشاعر يف الَّضورة، للقزاز القريواين. حققه وقدر

دي، النارش دار العروبة بالكويت رمضان عبد التواب والدكتور صالح الدين اهلا

 بإرشاف دار الفصحى بالقاهرة.

  .ما حيتمل الشعر من الَّضورة )قطعة من رشح السريايف لكتاب سيبويه(، حتقيق د

 عوض القوزي، الرياض.
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  موارد البصائر لفرائد الَّضائر، ملحمد سليم بن حسني بن عبداحلليم، حتقيق د. حازم

 سعيد يونس، دار عامر، عامن.
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 واألرقاماإلمالء 
 

 اإلمالء
 

  .اإلمالء حلسني وايل= كتاب اإلمالء، للشيخ حسني وايل، دار القلم، بريوت 

  تاريخ الكتابة العربية وتطورها أصول اإلمالء العريب، ملحمود حاج حسني، منشورات

 وزارة الثقافة، دمشق.

 دالرمحن بن فودة، مكتبة الرتقيم وعالماته يف اللغة العربية، أمحد زكي باشا، اعتناء عب

 التوعية اإلسالمية، القاهرة.

  .اخلط، أليب القاسم الزجاجي، حتقيق د. تركي العتيبي، دار صادر، بريوت. وحتقيق د

 غانم قدوري احلمد، دار عامر، عامن.

 .خالصة اإلمالء، ملحمد شاكر، دار الظاهرية، الكويت 

 وم، دار رساج الكتبية، رشح حتفة األحبة يف رسم احلروف ا لعربية، ملصطفى طما

 البصائر، دمشق.

 .سلم االرتقاء عىل خالصة اإلمالء، ملحمد قنديل الرمحاين، دار الظاهرية، الكويت 

  رشح نظم حتفة الرجاء يف علم اإلمالء، لوليد بن حامد بن عبدالفتاح، مكتبة نور

 العلم، القاهرة.

 ي، حتقيق عبدالقادر زكار، صبح األعشى يف صناعة اإلنشا، ألمحد بن عيل القلقشند

 وزارة الثقافة، دمشق.

  ،صناعة الُكتراب، أليب جعفر النحاس، حتقيق بدر أمحد ضيف، دار العلوم العربية

 بريوت.

 .علم الكتابة العربية، د. غانم قدوري احلمد، دار عامر، عامن 
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 ر، عامن.فن الرتقيم يف العربية أصوله وعالماته، د. عبدالفتاح أمحد احلموز، دار عام 

 .)قواعد اإلمالء، لعبدالسالم هارون، مكتبة األنجلو املرصية )وله طبعات كثرية 

 .القواعد املوحدة يف الكتابة واإلمالء، ملحمد عيل سلطاين، مطبعة سفري، الرياض 

  كتاب الُكتراب، البن درستويه، أليب حممد عبد اهلل بن جعفر بن حممد الشهري بابن

إليه امللحوظات والفهارس األب لويس شيخو اليسوعي، درستويه، رشحه وأضاف 

يطلب من إدارة مطبعة اآلباء اليسوعيني، بريوت. وحتقيق د. إبراهيم السامرائي ود. 

 عبداحلسني الفتيل، دار اجليل، بريوت. 

  ما حيتاج إليه الكاتب من مهموز ومقصور وممدود مما يكتب باأللف والياء= ثالث

 رسائل البن جني.

 اإلمالء والتمرين، حلسني وايل، دار الظاهرية، الكويت. خمترص 

 .مشكلة اهلمزة العربية، د. رمضان عبدالتواب، مكتبة اخلانجي، القاهرة 

  املطالع النرصية للمطابع املرصية يف األصول اخلطية، لنرص اهلوريني، حتقيق  الدكتور

الكحلة، مؤسسة  طه عبد املقصود، مكتبة السنة، القاهرة. ثم حتقيق عبد الوهاب

 الرسالة.

  معامل الكتابة ومغانم اإلصابة، لعبدالرحيم بن عيل بن شيث القريش، حتقيق حممد

 حسني شمس الدين، دار الكتب العلمية، بريوت.

 .املفرد العلم يف رسم القلم، ألمحد اهلاشمي، املكتبة التجارية الكربى، مرص 

 ن حممد اخلطيب، مكتبة العروبة، موسوعة قواعد الكتابة العربية، د. عبداللطيف ب

 الكويت.

 .املوطأ يف اإلمالء، سليامن بن عبدالعزيز العيوين، دار اللؤلؤة، بريوت 

 .نتيجة اإلمالء وقواعد الرتقيم، ملصطفى عناين، مطبعة حجازي، القاهرة 
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  اهلجاء )آخر أبواب التذييل والتكميل(، أليب حيان، حتقيق د. تركي العتيبي، دار

 وت.صادر، بري
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 األرقام
 

  األرقام العربية مولدها ونشأهتا وتطورها، ملحمد حسن آل ياسني، املجمع العلمي

 العراقي.

  ،ثون وغريهم منها، د. قاسم عيل سعد، دار البشائر األرقام العربية وما استعمله املحدا

 بريوت.

 .األرقام العربية، د. أمحد مطلوب، مؤسسة الرسالة، بريوت 
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 عريةالشواهد الش
 

  اإلفصاح يف رشح أبيات مشكلة اإلعراب، أليب نرص احلسن بن أسد الفارقي. حققه

م له سعيد األفغاين، مؤسسة الرسالة، بريوت  وقدر

  االنتخاب لكشف األبيات املشكلة اإلعراب، لعيل بن عدالن املوصيل النحوي. حتقيق

 الدكتور حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة

 عيل الفاريس، حتقيق حسن هنداوي، دار القلم بدمشق، ودارة  إيضاح الشعر، أليب

 العلوم ببريوت.

  إيضاح شواهد اإليضاح. تأليف أيب احلسن بن عبد اهلل القييس، دراسة وحتقيق

 الدكتور حممد بن محد الدعجاين، دار الغرب اإلسالمي، بريوت.

 علم حتصيل عني الذهب من معدن جوهر األدب يف علم جمازات العرب، لأل

 الشنتمري. حققه وعلق عليه الدكتور زهري سلطان، مؤسسة الرسالة، بريوت.

  ،ختليص الشواهد وتلخيص الفوائد. تصنيف الشيخ العالمة، مجال الدين أيب حممد

عبد اهلل بن يوسف بن هشام األنصاري، حتقيق وتعليق الدكتور عباس مصطفى 

 الصاحلي، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان.

 ل يف رشح أبيات اجلمل للبطليويس، حتقيق مصطفى إمام، مكتبة املثنى.احلل 

  خزانة األدب ولب لسان العرب، لعبد القاهر بن عمر البغدادي، حتقيق عبد السالم

 هارون، مكتبة اخلانجي، القاهرة.

  ،رشح أبيات إصالح املنطق. تأليف أيب حممد يوسف بن احلسن بن عبداهلل السريايف

 مد السواس، مطبوعات مركز مجعة املاجد للثقافة والرتاث بديبحتقيق ياسني حم

  رشح أبيات املفصل واملتوسط للزخمرشي. رشح السيد الرشيف عيل بن حممد

 اجلرجاين، دراسة  وحتقيق عبداحلميد الكبييس، دار البشائر اإلسالمية، بريوت
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 كتبة الشباب، رشح أبيات سيبويه، أليب جعفر النحاس، حتقيق وهبة متويل ساملة، م

 القاهرة.

  رشح أبيات سيبويه، أليب حممد يوسف السريايف، حققه حممد عيل سلطاين، دار

 املأمون.

  رشح أبيات مغني اللبيب، لعبد القادر البغدادي، حتقيق عبد العزيز رباح ويوسف

 الدقاق، دار املأمون.

 .رشح األبيات املشكلة اإلعراب= كتاب الشعر للفاريس 

  عىل شواهد ابن عقيل، لعبداملنعم عوض اجلرجاوي، وهبامشه فتح رشح اجلرجاوي

 اجلليل برشح شواهد ابن عقيل ملحمد قطة العدوي، دار الفكر.

 .رشح الشواهد الكربى= املقاصد النحوية 

  رشح شواهد اإليضاح أليب عيل الفاريس. تأليف عبد اهلل بن بري، تقديم وحتقيق

دكتور حممد مهدي عالم، جممع اللغة الدكتور عيد مصطفى درويش، مراجعة ال

 العربية، اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية، القاهرة.

 .رشح شواهد الشافية للبغدادي، مطبوع يف آخر رشح الشافية للريض 

  رشح شواهد املغني، للسيوطي، تعليقات حممد حممود الشنقيطي، واعتنى به أمحد

 ، بريوت.ظافر كوجان، منشورات دار مكتبة احلياة

  ،شواهد الشعر يف كتاب سيبويه، د. خالد عبدالكريم مجعة، مكتبة دار العروبة

 الكويت.

 .شواهد مغني اللبيب، ملحمد عيل طه الدرة، دار الرازي، دمشق 

  فتح اجلليل برشح شواهد ابن عقيل ملحمد قطة العدوي= هبامش: رشح اجلرجاوي

 عىل شواهد ابن عقيل.
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 ب شواهد مغني اللبيب، ملحمد عيل طه الدرة، دار الرازي، فتح القريب املجيب إعرا

 دمشق.

  فتح الكبري املتعال إعراب املعلقات العرش الطوال، ملحمد عيل طه الدرة، مكتبة

 السوادي، جدة.

  فرحة األديب يف الرد عىل ابن السريايف يف رشح أبيات سيبويه، أليب حممد األعرايب

قدم له الدكتور حممد عيل سلطاين، دار قتيبة ، املقلب باألسود الغندجاين. حققه و

 دمشق.

  الفصول واجلمل يف رشح أبيات اجلمل وإصالح ما وقع يف أبيات سيبويه ويف رشحها

لألعلم من الوهم واخللل، البن هشام اللخمي، حتقيق د. حممود العامودي، دار 

 الكتب العلمية، بريوت.

  الدكتور حممود حممد الطناحي، النارش كتاب الشعر، أليب عيل الفاريس.حتقيق ورشح

مكتبة اخلانجي بالقاهرة. وحققه د. حسن هنداوي بعنوان )رشح األبيات املشكلة(، 

 دار القلم، دمشق.

  املصباح ملا اعتم من شواهد اإليضاح. تأليف أيب احلجاج، يوسف بن يبقى بن

امعة يسعون، حتقيق ودراسة الدكتور حممد بن محود الدعجاين، مطبوعات اجل

 اإلسالمية باملدينة املنورة

  معاهد التنصيص عىل شواهد التلخيص، أليب الفتح العبايس، حتقيق حممد حميي الدين

 عبد احلميد، عامل الكتب، بريوت.

  معجم الشوارد النحوية والفوائد اللغوية، حممد حممد حسن رشاب، دار املأمون

 للرتاث، دمشق.

 جيب، دار الفارايب، دمشق.معجم الشواهد النحوية، د. حممود ن 
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  ،املعجم املفصل يف شواهد اللغة العربية، د. إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية

 بريوت.

  ،املعجم املفصل يف شواهد النحو الشعرية، د. إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية

 بريوت.

 ة.معجم شواهد العربية، عبدالسالم حممد هارون، مكتبة اخلانجي، القاهر 

  .)املقاصد النحوية يف رشح شواهد رشوح األلفية املشهور بـ )رشح الشواهد الكربى

تأليف بدر الدين حممود بن أمحد بن موسى العيني، حتقيق الدكتور عيل حممد فاخر 

والدكتور أمحد حممد توفيق السوداين والدكتور عبد العزيز حممد فاخر، دار السالم 

 مجة، القاهرة.للطباعة والنرش والتوزيع والرت

  ،ويش احللل يف رشح أبيات اجلمل، أليب جعفر الفهري اللبيل، حتقيق د. أمحد اجلندي

 دار الضياء، الكويت.
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 الفكر اللغوي
 

 .أباطيل وأسامر، ملحمود حممد شاكر، مطبعة املدين، القاهرة 

 ت.االجتاهات الوطنية يف األدب املعارص، ملحمد حممد حسني، مؤسسة الرسالة، بريو 

  اإلنصاف يف التنبيه عىل املعاين واألسباب التي أوجبت االختالف، أليب عبداهلل بن

 السيد البطليويس، حتقيق د. حممد رضوان الداية، دار الفكر، بريوت.

 .حتت راية القرآن، ملصطفى صادق الرافعي، دار الكتاب العريب، بريوت 

 .رمضان عبدالتواب، مكتبة  التطور النحوي للغة العربية، لربجسرتارس، اعتناء د

 اخلانجي.

  تنبيه األلباب عىل فضائل اإلعراب، أليب بكر حممد بن عبدامللك الشنرتيني، دراسة

 وحتقيق عبدالفتاح احلموز، دار عامر، عامن.

 .الرد عىل النحاة ألمحد اللخمي= دراسات ونصوص لغوية 

 ن اللخمي القرطبي. الرد عىل النحاة، البن مضاء، أيب العباس، أمحد بن عبد الرمح

 دراسة وحتقيق للدكتور حممد بن إبراهيم البنا، دار االعتصام

 .رسالة يف الطريق إىل ثقافتنا= املتنبي، ملحمود حممد شاكر 

  مناهج اللغويني يف تقرير العقيدة إىل هناية القرن الرابع اهلجري، د. حممد الشيخ عليو

 حممد، مكتبة دار املنهاج، الرياض.
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 للغوينيتراجم ا
 

 تراجم عامة
 

  أخبار النحويني البرصيني ومراتبهم وأخذ بعضهم عن بعض. صنعة أيب سعيد

دراسات السريايف، حتقيق الدكتور حممد إبراهيم البنا، دار االعتصام. وطبع يف: 

 ونصوص لغوية.

 .أخبار النحويني لعبدالواحد املقرئ= دراسات ونصوص لغوية 

 ب، لياقوت احلموي، املطبوع باسم )معجم األدباء(، إرشاد األريب إىل معرفة األدي

 دار الفكر، بريوت. 

  ،إشارة التعيني يف تراجم النحاة واللغويني. تأليف عبد الباقي بن عبد املجيد اليامين

 حتقيق الدكتور عبداملجيد دياب، مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية.

 ف الوزير مجال الدين القفطي، حتقيق حممد أبو الفضل إنبا  الرواة عىل أنبا  النحاة، تألي

 إبراهيم، دار الفكر العريب بالقاهرة، مؤسسة الكتب الثقافية ببريوت.

  ،بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة، للسيوطي، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم

 املكتبة العرصية، بريوت.

 جمد الدين الفريوزآبادي، حتقيق حممد  البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة. تصنيف

 املرصي، دار سعد الدين للطباعة والنرش والتوزيع.

  .تاريخ العلامء النحويني من البرصيني والكوفيني وغريهم، للقايض املفضل بن مسعر

 حتقيق الدكتور عبد الفتاح حممد احللو، هجر للطباعة والنرش والتوزيع.

 يق عبد الستار أمحد فراج، دار املعارفطبقات الشعراء، البن املعتز. حتق 
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  ،طبقات النحاة واللغويني، البن قايض شهبة، حتقيق د. حمسن غياض، مطبعة النعامن

 النجف.

  طبقات النحويني واللغويني، أليب بكر حممد بن احلسن الزبيدي األندليس. بتحقيق

 حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعارف، مرص

  أيب الطيب، عبد الواحد  بن عيل اللغوي احللبي، حققه مراتب النحويني. تصنيف

 وعلرق عليه حممد أبو الفضل إبراهيم، مكتبة هنضة مرص ومطبعتها، القاهرة

  .معجم األدباء )اسمه: إرشاد األريب إىل معرفة األديب(، لياقوت احلموي، حتقيق د

 ب.إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي. = إرشاد األريب يف معرفة األدي

  معجم الشعراء، ملحمد بن عمران املرزباين، حتقيق عبدالستار فراج، القاهرة، طبعة

 احللبي. والطبعة التي بتهذيب املسترشق الدكتور سامل الكرنكوي.

  املوسوعة امليرسة يف تراجم أئمة التفسري واإلقراء والنحو واللغة، مجع وإعداد وليد بن

 رات احلكمة.أمحد احلسني الزبريي وأخرين، من إصدا

  نزهة األلباء يف طبقات األدباء، أليب الربكات كامل الدين عبدالرمحن بن حممد

األنباري. قام بتحقيقه الدكتور إبراهيم السامرائي، مكتبة املنار، األردن. وحتقيق حممد 

 أبو الفضل إبراهيم.

 .وفيات األعيان، البن َخلِّكان، حتقيق د. إحسان عباس، دار صادر، بريوت 
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 تراجم خاصة
 

 .ابن كيسان النحوي= دراسات ونصوص لغوية 

 .ابن كيسان النحوي= دراسات ونصوص لغوية 

  أخبار أيب متام. تأليف أيب بكر حممد بن حييى الصويل، حققه وعلرق عليه خليل حممود

عساكر، وحممد عبد  عزام، ونظري اإلسالم اهلندي، منشورات دار اآلفاق اجلديدة، 

 بريوت.

  أيب متام. تأليف أيب بكر حممد بن حييى الصويل، حققه وعلرق عليه خليل حممود أخبار

عساكر، وحممد عبد  عزام، ونظري اإلسالم اهلندي، منشورات دار اآلفاق اجلديدة، 

 بريوت.

  .األخبار املروية يف سبب وضع العربية للسيوطي= كتابان يف النحو 

 اين، منشورات املؤسسة العامة للنرش األعراب الرواة، للدكتور عبد احلميد الشلق

 والتوزيع واإلعالن، طرابلس، ليبيا.

  ألقاب الشعراء، أليب جعفر بن حبيب، حتقيق د. عبدالسالم هارون )يف املجلد الثاين

 من نوادر املخطوطات(، مطبعة مصطفى البايب احللبي، القاهرة.

  ،القاهرة.األوراق قسم أخبار الشعراء، أليب بكر الصويل، رشكة أمل 

  سيبويه إمام النحاة يف آثار الدارسني خالل اثني عرش قرًنا، كوركيس عواد، مطبعة

 املجمع العلمي العراقي. 

  السريايف النحوي يف ضوء رشحه لكتاب سيبويه )مع حتقيق قطعة من املجلد اخلامس

 من رشحه(، حتقيق د. عبداملنعم فائز، دار الفكر، دمشق.
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 بن سالم اجلمحي. قرأ  ورشحه حممود حممد شاكر، النارش طبقات فحول الشعراء، ال

 دار املدين بجدة

  ،املربد سريته ومؤلفاته، د. خدجية احلديثي، دار الشؤون الثقافية العامة، وزارة الثقافة

 بغداد.

  ،املبهج يف تفسري أسامء شعراء احلامسة. صنعة شيخ العربية أيب الفتح، عثامن بن جني

 ر حسن هنداوي، دار القلم بدمشق ودار املنارة ببريوتتقديم وحتقيق الدكتو

 .املتنبي، ورسالة يف الطريق إىل ثقافتنا، ملحمود حممد شاكر، مكتبة اخلانجي، القاهرة 

  .املعمرون والوصايا، أليب حاتم السجستاين، مكتبة احللبي، القاهرة 

  اجلراح، حتقيق من اسمه عمرو من الشعراء. تأليف أيب عبد اهلل، حممد بن داود بن

الدكتور عبد العزيز بن نارص املانع، جامعة امللك سعود، من إصدارات كريس 

 الدكتور عبد العزيز املانع لدراسات اللغة العربية وآداهبا.

  مناهج اللغويني يف تقرير العقيدة إىل هناية القرن الرابع اهلجري، د. حممد الشيخ عليو

 حممد، مكتبة دار املنهاج، الرياض.

 ملنمق يف أخبار قريش، ملحمد بن حبيب البغدادي. صححه وعلرق عليه خورشيد أمحد ا

 فاروق، عامل الكتب، بريوت.

  ،املؤتلف واملختلف يف أسامء الشعراء وكناهم وألقاهبم وأنساهبم وبعض شعرهم

لإلمام أيب القاسم احلسن بن برش اآلمدي، صححه وعلق عليه الدكتور ف كرنكو، 

 وت.دار اجليل، بري
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 معاجم غري لغوية
 

 معاجم الشواهد الشعرية
 

 .معجم الشواهد النحوية، د. حممود نجيب، دار الفارايب، دمشق 

  ،املعجم املفصل يف شواهد اللغة العربية، د. إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية

 بريوت.

  العلمية، املعجم املفصل يف شواهد النحو الشعرية، د. إميل بديع يعقوب، دار الكتب

 بريوت.

 .معجم شواهد العربية، عبدالسالم حممد هارون، مكتبة اخلانجي، القاهرة 
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 معاجم القرآن الكريم وعلومه
 

  ،التجريد ملعجم مصطلحات التجويد، د. إبراهيم بن سعيد الدورسي، دار احلضارة

 الرياض.

 ة امللك فهد الوطنية، كشاف الشواهد القرآنية يف املصادر النحوية، د. فائزة املؤيد، مكتب

 الرياض.

  معجم األدوات والضامئر يف القرآن الكريم، د. إسامعيل أمحد عاميرة ود. عبداحلميد

 مصطفى السيد، مؤسسة الرسالة، بريوت.

  ،املعجم التجويدي ألشهر ألفاظ علم التجويد، د. عمر خليفة الشاجيي، دار الصديق

 اجلبيل، السعودية.

 يم، حسان عبداملنان، بيت األفكار الدولية، الرياض.معجم ألفاظ القرآن الكر 

 .معجم ألفاظ القرآن الكريم، جممع اللغة العربية، القاهرة 

  معجم القراءات القرآنية، د. أمحد خمتار عمر ود. عبدالعال سامل مكرم، جامعة

 الكويت، الكويت.

 .معجم القراءات، عبداللطيف اخلطيب، دار سعد الدين، دمشق 

 لحات يف علمي التجويد والقراءات، د. إبراهيم بن سعيد الدورسي، معجم املصط

 عامدة البحث العلمي، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض.

  املعجم املفهرس الشامل أللفاظ القرآن الكريم، إعداد عبداهلل إبراهيم جلعوم، مركز

 تفسري، الرياض.

 مد فؤاد عبدالباقي، دار احلديث، القاهرة.املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم، حم 

 .معجم علوم القرآن، إبراهيم حممد اجلرمي، دار القلم، دمشق 
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  معجم مصطلحات علم القراءات القرآنية وما يتعلق به، د. عبدالعيل املسؤول، دار

 السالم، القاهرة.
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 معاجم النحو
 

 يث، القاهرة.فهارس كتاب سيبويه، ملحمد عبداخلالق عضيمة، دار  احلد 

  فهرسة الرتاكيب التي ظهر فيها كل من الفاعل واملفعول يف القرآن الكريم= دراسات

 ونصوص لغوية.

  ،كشاف الشواهد القرآنية يف املصادر النحوية، د. فائزة املؤيد، مكتبة امللك فهد الوطنية

 الرياض.

 املأمون  معجم الشوارد النحوية والفوائد اللغوية، حممد حممد حسن رشاب، دار

 للرتاث، دمشق.
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